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ام ياهخساپ 

باتک تاصخشم 

يداقتعا یهقف و  شسرپ  دنچ  هب  خساپ  تنـس  لها  ياهـشسرپ  هب  ام  ياهخساپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یلع  یناهفـصا  یئاطع  هسانـشرس : 
لایر 514000-60-7635-964 کـباش :  ص 276  يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1383 رعشم ، نارهت  رـشن :  تاصخـشم  یناهفـصا  یئاطع  یلع 

یهقف و شـسرپ  دـنچ  هب  خـساپ  رگید :  ناونع  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  اپیف . تاعالطا  ساسارب  یـسیونتسرهف  تشاددای : 
يدـنب هدر  اههیدر  اههیعافد و  هعیـش --  عوضوم :  اههیدر  اههیعافد و  تنـس --  لها  عوضوم :  تاجاجتحا  هعیـش --  عوضوم :  يداـقتعا 

م24530-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/417 ییوید :  يدنب  هدر  BP212/5/ع6پ2 1383  هرگنک : 

هتاکربتماد يدراهتشا  هَّللا  ۀیآ  ترضح  هکرابم  هموقرم 

الو ًادحا  هاوسام ) َْقلَخ  ءاش  ْنا  نیح   ) كرـشی مل  يذـلا  هَّللدـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  يدراهتـشا  هَّللا  ۀـیآ  ترـضح  هکرابم  هموقرم 
داشرإلا هیبنتلل و  اوثعب  نیذلا  متاخلا  یبنلا  امّیـس  الو  هئایبنا  عیمج  یلع  مالـسلاو  ةالـصلاو  هتدابع . یف  هریغ  هکرـشی  نا  اًلقع  زوجی  الف  ًائیش ،

یبنلا ّیـصو  امّیـس  الو  مهئایـصوأ  یلعو  رثکألا . مهو  نورخآ  هّبنتی  ملو  ّلقا  مه  سنـالا و  نجلا و  نم  موق  هّبنتف  قلطملا  دـیحوتلا  اذـه  یلا 
هروـنم هنیدـم  رد  مارحلا 1424 ه ق  ةدـعقلا  يذ  هام  رد  سودـقلا . کلملا  هَّللا  تاولـص  مهیلع  رـشع  ینثالاو  بلاـطیبا  نب  یلع  متاـخلا -

جاح نیملسملا  مالـسالا و  ۀجح  ۀحامـس  مرتحم  لضاف  نآ ، مرتحم  فلؤم  هک  دیـسر  متـسدب  یباتک  ءاش  ام  یلا  راونألا  يوذ  راونا  هَّللامادا 
اب ریقح  تسا . هداد  رارق  هرونم ) هنیدم  رد  خساپ  شـسرپ و  ( ؟ ارچ ارچ ؟ ار  باتک  نآ  مان  هک  هتاقیفوت  تدیز  یناهفـصا  ییاطع  یلع  خـیش 

ص: ام ، ياهخساپ  تسا ، هتـشاد  موقرم  هچنآ  رثکا  فاصنالا  قحلا و  مدرک ، يرورم  متخلا  یلا  ودـبلا  نم  ار  فیرـش  باتک  نآ  لاجعتـسا 
یبهذم بصعت  لامعا  نودب  فاصنا  قبط  رب  هدروآ ) ننـست  لها  دوخ  ياهباتک  زا  ار  اهشـسرپ  نآ  ياهخـساپ  نوچ   ) ًاباوج ًالاؤس و   10

مرتحم فلؤم  هب  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  بناج  زا  ریخ  يازج  یهلا  سدـقا  تاذ  یلاـعت  هَّللا  ءاـش  نا  تسا  دـیما  تسا . هدومرف  ناـیب 
اب تفلاخم  هلأسم  نکل  دـیامرف . تیانع  ار  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  لآ  هقیرط  ییاسانـش  قیفوت  شیپ  زا  شیب  دـیامرف و  تمحرم 

رظن هب  هک  هچنآ  دـش . دـهاوخن  عطق  نآ  گرب  خاـش و  يدوز  نیا  هب  هک  یقیمع  هشیر  مه  نآ  دراد  هشیر  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لآ  هقیرط 
ملع و دیاب  هکلب  دنکیمن  تیافک  فالتخا  عفر  رد  شناد  ملع و  اهنت  هک  تسا  نیا  تسا - ریذپهراچ  تقوم  ناونع  هب  دسریم - اًلعف  ریقح 
. دوبن تردق  دوب و  ملع  نوچ  دنربب  شیپ  دنتسناوتن  مه  مالـسلا  مهیلع  نید  همئا  هچنانچ  دنک . یگنهامه  ذوفن  ییاناوت و  تردق و  اب  شناد 

هتفریذپ ار  عیشت  بهذم  هزات  هک  لوغم  ناخ  وکاله  اب  دندرک  یگنهامه  هللا  همحر  یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ  ۀمحرلا و  هیلع  یلح  همالع 
ملاع مه  یهلا  سدقا  تاذ  رگید  ترابع  هب  و  دشابن . ملع  اب  ِفلاخم  تردق ، لقاال  ای  و  دـنداد . جاور  يرادـقم  ار  تیب  لها  بهذـم  دوب و 

هتـشادرب تافالتخا  مامت  دـندوب  تفـص  ود  نیا  رَهْظَم  ناگدـنب  ناگدـنب و  رب  دـش  هدایپ  تقو  ره  یتاذ ، تفـص  ود  نیا  رداـق و  مه  تسا و 
يایصوا ءایبنا و  مارم  قبط  رب  هعماج  حالصا  تسا  لاحم  یناطیش ، تردق  تردق ، دوب و  یهلا  ملع  رگا  اما   11 ص : ام ، ياهخساپ  دوشیم .

کی دـننک  یگنهامه  اهنآ  نارَـس  یمالـسا و  کلامم  رگا  تسا . لاحم  اًلقع  نیدـض  نیب  عمج  تسا و  نامحر  دـض  ناطیـش  نوچ  ناـنآ ،
روما ناشتمه  مامت  رگا  اما  دنک و  ینیـشن  بقع  ناطیـش  تسه  نیا  دـیما  ًالوق  اًلمع و  دنـشاب ، هتـشاد  مه  اب  ینید  روما  رد  یتسـشن  هسلج و 
دّدشم ررکم و  هحور - هَّللا  ّحور  ینیمخ - لحار ، ماما  ترضح  یمالـسا  يروهمج  رازگ  ناینب  هک  هنوگنامه  تسه .) هچنانچ   ) دشاب هیدام 

هب رظن  دناهتفریذپ  ار  وا  تحص  مه  ینید  عجارم  نیرصاعم و  ءاملع  همه  دندرک و  هاگشناد  هیضیف و  تدحو  رد  دیکا  شرافـس  ًابتک  ًالوق و 
نوچ تسا  تهج  نیمه  هب  هراـشا  « 1  » مکرـصنی هَّللا  اورـصنت  نا  يانعم  دیاش  و  دـننک . یگنهامه  تردـق  ملع و  هک  دناهتـشاد  انعم  نیمه 
هدوب ملع  اب  تردق  هلباقم  نیمه  مه  فلس  ءایبنا  ياهيراتفرگ  همه  و  دوشیمن . ققحتم  یهلا  تردق  ملع و  ندز  راکب  نودب  ادخ  ترـصن 

ام زا 77ياهخساپ  هحفص 8 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیتاـسا زا  ياهدـع  هکلب  زیزع  نایوجـشناد  نویناـحور و  اـملع و  زا  معا  دیهـش - نارازه  نوخ  هطـساو  هب  ناریا - روـشک  صوـصخ  اًـلعف  و 
مک يامظع  تمعن  نیا  هدیسر ، تسد  هب  ملع  تردق و  نیب  یگنهامه  ۀلمجلا  یف  مرتحم و ...  شترا  یتح  تیعمج  راشقا  هیقب  هاگـشناد و 

ياهروشک ریاـس  اـب  يرفعج  یبهذـم  ناریا  یمالـسا  تلود  هک  نیا  اـب  مینادـب . تمینغ   12 ص : اـم ، ياهخـساپ  ار  هقباـس  یب  هکلب  هقباـس 
تیب لها  دصقم  دربشیپ  تهج  رد  سامت  ۀمیقلا ، موی  یلا  نابات  دیشروخ  عولط  مالـسا و  غوبن  زکرم  هک  زاجح  روشک  ًاصوصخ  یمالـسا 
قیرط هب  دننکن ، رگید  مه  هب  تبسن  ییوگدب  دنکیم - لمع  دوخ  بهذم  هب  سک  ره  هک  نیا  لاح  نیع  رد  هک - يروط  هب  مالـسلا  مهیلع 

شرایدنفـسا یتفاترب  مهب  نوچ  یتوق  دـشابن  ار  اتکی  طیخ  نارازهدـص  بان . مالـسا  هیلع  رب  دـناهدرک  قافتا  هک  يرافک  لباقم  رد  ینوناـق 
یمظعلا هَّللا  ۀیآ  موحرم  نامز  رد  هچنانچ  تفر . دهاوخ  نیب  زا  اهییوگ  تشز  اهینیبدب و  يرایسب  دهد  تسد  يراک  نینچ  رگا  دلسگن و 

همحر یناجنز  میرکلادبع  خیشلا  جاحلا  هَّللا  ۀیآ  موحرم  هلیسو  هب  یمیمـصت  نوچ  مه  هیروس  رد  هرـس  سدق  يدرجورب  نیـسح  اقآ  جاحلا 
لثمک یتیب  لها  لثم   ) نیقیرفلا نیب  فورعم  ثیدح  یناجنز  هَّللا  ۀیآ  موحرم  دش و  هتفرگ  ننست  لها  ءاملع  نادنمـشناد و  زا  ياهدع  اب  هللا 

رهم و تهج  زا  دورب و  نیب  زا  هیقت  هیروس  رد  هک  دـش  نیا  هجیتن  درک ، ناونع  ار  « 1 ( » قرغ اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀـنیفس 
ناریا و  ) 13 ص : ام ، ياهخـساپ  نیتموکح  نونک  ات  نامز  نآ  زا  دوش و  هدز  راک  هب  هنادازآ  قیرط  هب  تافالتخا  ریاس  كاوسم و  حـیبست و 
كرش و تبسن  ای  تسا و  نیفرط  ياهماربا  ضقن و  راثآ  زا  شیب  بتارم  هب  اهتدحو  هنوگ  نیا  رثا  دنرادن و  مه  یسایس  فالتخا  هیروس )
( ناریا یمالسا  تلود  هکلب  ناریا  نایعیش  ًاصوصخ  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نایعیـش  هب  وردنت  هورگ  فرط  زا  هک   ... ) هقدنز و رفک و 
تاغیلبت و تاقیرزت و  هب  هن  مینک  لمع  « 2  » نید یلو  مکنید  مکل  هیآ  هب  و  « 1  » هتلکاش یلع  لمعی  لک  لق  هیآ  هب  دییایب  تسا و  هدش  عیاش 

فلؤم لاثما  ات  ار  رگید  ضعب  یـضعب  نیملـسم ، قِرف  َرب  ندز  هبرـض  هن  باتک و  لها  ریغ  ای  باتک  لـها  زا  معا  ًاـقلطم  راـفک  ياهوگدـنلب 
قالخا راتفگ  راتفر و  رادرک و  یـسانشادخ و  دـیحوت و  رد  یمومع  راکفا  ندرب  الاب  یمالـسا و  فراعم  غیلبت  هب  مهتاـقیفوت . تماد  مرتحم 

ریغ اب  ناشدوخ  هن  تسا  ناشدوخ  اب  ناشدوخ  نیملـسم  یلمع  فالتخا  شاهدـمع  نیملـسم  قـالخا  یگدـنامبقع  همه  نیا  هک  دـنزادرپب 
هَّللدمحلاو نایسنلا - ۀلفغلا و  ۀمون  نم  انظقیأ  اهب و  قلعتی  ام  ایندلا و  یلا  ةردقلا  يوذ  هجوت  اهنم  یتلا  انسفنا  رورش  نم  هَّللا  انذاعا  نیملـسم 

. ةرونملا ۀنیدملاب  ۀنس 1424 ه ق  ۀجحلايذ  نم  ۀیناثلا  وا  یلوالا  ۀلیللا  یف  يدراهتشا  هانپ  یلع  بالطلا  لقا  ًانطابو . ًارهاظ  ًارخآو و  ًالوا 

راتفگشیپ

َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  یلاعت : كرابت و  هَّللا  لاق  نیرهاطلا . هلآو  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلـصو  نیملاعلا  ّبرهَّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
ار امـش  اًلماک  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دـهاوخیم  طقف  دـنوادخ  « . 1  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 

امهب اوکّسمتف  یتیب  لها  یترتعو  هَّللا  باتک  ْنیَلَقَّثلا ، مکیف  كرات  ینا  سانلا  اهیا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  دزاس . كاپ 
نایم رد  تمیق  نارگ  زیچ  ود  نم  مدرم ، يا  « 2  » ضوحلا ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امّهنأ  ّیلإ  دهعو  ینربخأ  ریبخلا  فیطللا  نإف  اولضت  نل 

، دیوشن هارمگ  زگره  ات  دـینز  گنچ  ود  نآ  هب  سپ  متیب ، لها  ترتع و  رگید  ادـخ و  باتک  یکی  مراذـگیم   16 ص : ام ، ياهخساپ  امش 
. دنوش دراو  نم  رب  رثوک ]  ] ضوح رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  هک  درک  دهع  نم  اب  داد و  ربخ  نم  هب  ریبخ  فیطل  دـنوادخ 

تیب لها  لثم  « 1  » قرغ اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  یتیب  لها  لثم  ّنا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق 
-61 « 2 . » دـیدرگ كاله  دـشن ) راوس   ) دومن فلخت  نآ  زا  سک  ره  تفای و  تاجن  دـش  راوس  ار  نآ  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  لثم  نم 

َءاجف َدَوسأ ، ٍْرعَش  نم  ٌلَّحَرُم  ٌطِرم  هیلعو  ًةادغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  جرخ  ۀشئاع : تلاق  تلاق : ۀبیش  تنب  ۀیفص  نع  انثدح ....  ( 2424)
ُمُْکنَع َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ  لاق : ّمث  هَلَخْدأف  ّیلع  ءاج  ّمث  اهلخداف  ۀـمطاف  تئاج  ّمث  هعم  َلَخَدَـف  نیـسحلا  َءاج  ّمث  ُهَلَخْدأف  ّیلَع  نب  نسحلا 

هک یلاح  رد  دش  جراخ  لزنم  زا   ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکأ  ربمایپ  یهاگحبـص  تفگ : هشیاع  « . 3  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا 
17 ص : ام ، ياهخساپ  نآ  زا  سپ  دومن ، ابع  لخاد  ار  وا  ربمایپ  دـمآ ، ترـضحنآ  تمدـخ  یلع  دـنزرف  نسح  سپ  تشاد  شود  رب  ییابع 
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سپ دومن ، ابع  لخاد  ار  وا  سپ  دمآ  یلع  سپس  داد ، اج  ابع  ریز  زین  ار  وا  دمآ ، همطاف  سپـس  داد ، اج  ابع  ریز  نسح  اب  ار  وا  دمآ ، نیـسح 
جح و هب  رفـس  رد  نایعیـش  دزاس . كاپ  ار  امـش  اًلماک  دـنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدـیلپ و  دـهاوخیم  دـنوادخ  تفگ : نآ  زا 

لامعا دیاقع و  اب  ار  اهنآ  فالتخا  هجو  أشنم و  دنتسه  لیام  دننکیم و  هدهاشم  تنـس  لها  ناردارب  زا  ار  زیگنارب  لاؤس  روما  یخرب  هرمع ،
هرمع جح و  هب  فرشت  رد  رّرکم  قیفوت  هک  شیپ  لاس  دنچ  زا  دنوشیم . ایوج  ار  اهنآ  خساپ  مرتحم  نویناحور  زا  ًاعون  دننادب و  نایعیـش  ام 
دروم ریگمشچ و  هک  ار  فالخ  ّلحم  لئاسم  دنتساوخ  بناجنیا  زا  نویناحور  زا  یضعب  ماهتـشاد ، یعرـش  لئاسم  هب  ییوگخـساپ  تهج  ار 

ار اهنآ  تساوخرد  ناکما  دـح  ات  باتک  نیا  رد  هک  مهد . رارق  مرتحم  راوز  رایتخا  رد  یهاـتوک  حیـضوت  اـب  یـسررب و  تسا ، مومع  هجوت 
بـسانم ياـهتصرف  رد  مدوب ، هرونم  هنیدـم  رد  هک  یماـّیا  رد  لاس 1382 و  رد  ار  باـتک  نیا  لـصا  هک  موشیم  روآداـی  مدومن . تباـجا 

نیرتحیحص ار  اهنآ  ّتنس  لها  هک   18 ص : ام ، ياهخساپ  « 2  » ملسم و  « 1 ، » يراخب حیحص  اهنت  ننست ، لها  دیناسم  حاحص و  زا  متشون و 
. مدرکیم هدافتـسا  زاب  نب  ياههتـشون  یبنلا و  دجـسم  هناخباتک  زا  مه  یهاگ  دوب و  بناج  نیا  دزن  دـننادیم  دوخ  ياهباتک  نیرتربتعم  و 

هدافتسا مهتاکرب - تماد  یتاولص - اضرمالغ  خیشجاحو  يدراهتشا  هانپیلع  خیـش  جاح  تایآ : تارـضح  تارظن  زا  باتک  لیمکت  رد  « 1»
تکرب و رپ  رمع  لوط  لاعتم  دـنوادخ  زا  مراد و  ار  يرازگـساپس  رکـشت و  لامک  راوگرزب  ود  ره  تیاـنع  فطل و  زا  هلیـسونیدب  هک  مدرک 

. مراتساوخ ار  نانآ  رتشیب  قیفوت 

مالسلا مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  زا  تیعبت  موزل  رد  هرس  سدق  يدرجورب  نیسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  نایب 

هراشا

هیلمع و عورف  زا  یهلا ، فیلاـکت  ینید و  روما  رد  هرهاـط  ترتـع  زا  تیعبت  موزل  يوریپ و  بوجو  رد  ناناملـسم ، زا  يدـحا  تسین  راوازس 
تفالخ و تیالو و  هب  دقتعم  دنچره  دنک ، ههبـش  ای  دیدرت و  نارگید  تایاور  اههتفگ و  رب  اهنآ  تایاور  اواتف و  میدـقت  و  هیداقتعا ، لوصا 

لوسر هک  اریز  دشابن ، يویند  روما  یـسایس و  روما  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  اهنآ  ینیـشناج   19 ص : ام ، ياهخساپ 
رب نید  ناملاع  ناگرزب و  زا  يرایسب  هدوب و  ینـس  هعیـش و  قافتا  دروم  هک  نیلقث  ثیدح  رد  ار  رما  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

لوسر دنیوگیم : سپـس  يدرجورب  هَّللاۀیآ  دومرف ، دیکأت  نآ  رب  دومن و  راوتـسا  مکحم و  ار  نآ  دومرف و  نایب  دنراد ، فارتعا  نآ  تحص 
دزن درپس و  ترتع  هب  دنراد  زاین  نآ  هب  مدرم  ار  هچنآ  مامت  هیوبن و  ننس  هینید و  تابجاو  هیهلا و  فراعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

رایـسب ياهاج  ددـعتم و  دراوم  رد  داد و  رارق  دـیجم  نآرق  گنـسمه )  ) لْدِـع ار  ترتع  تهج  نیمه  هب  تشاذـگ و  تناـما  هعیدو و  اـهنآ 
ار مدرم  و  دومن ، هیصوت  اهنآ  شناد  مولع و  زا  ذخا  هب  اهنآ و  تیاده  هب  ادتها  ماصتعا و  کسمت و  هب  دومرف ، اهنآ  راثآ  يوریپ  هب  شرافس 

یکی دوشیم . رهاظ  هرتاوتم  هددـعتم  ثیداحا  زا  بلطم  نیا  هک  هنوگ  نامه  دومرف ، یهن  نانآ  نیمارف  زا  ندومن  فلخت  زا  اهنآ و  رب  ّدر  زا 
لوسر باحصا  زا  رفن  راهچ  یس و  هک  ارچ  دنراد . قافتا  نآ  رب  ینـس  هعیـش و  هک  تسا  نیلقث  ثیدح  هب  فورعم  ثیدح  ثیداحا ، نآ  زا 
هیماما نیثدحم  املع و  رب  هوالع  دناهدرک و  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

دزن حیحـص - ياهدنـس  اب  دوخ  ربتعم  حیحـص و  ياهباتک  رد  اهنآ  نیثدـحم  املع و  ریهاشم  ناـگرزب و  زا  رفن  داتـشه  دـصکی و  زا  شیب 
نآ هک  همدقم - نیا  زا  سپ  هرـس ، سدق  يدرجورب  هَّللا  ۀیآ  موحرم  « 1 . » دناهدرک تبث  تیاور و   20 ص : ام ، ياهخساپ  ار  نآ  ناشدوخ -
روط هب  سپـس  تسا و  هدرک  لقن  ننـست  لها  لوبق  دروم  فورعم و  ياـهباتک  زا  ار  نیلقث  فیرـش  ثیدـح  مدومن - همجرت  صیخلت و  ار 

دش نیا  میدرک  رکذ  هچنآ  لصاح  تسا . هدومرف  نایاپ  رد  هداد و  حیضوت  یسررب و  ار  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  یبلاطم  انعم و  لصفم ،
دنوش و کسمتم  هبیط  ترتع  هب  هیهلا  فیلاکت  هیعرش و  روما  رد  دومرف ، بجاو  تما  همه  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک 

ظاـفلا هدـیدع و  تاـملک  اـب  دومرف و  مکحم  ددـشم و  دـکؤم و  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها   21 ص : اـم ، ياهخـساپ  هب  کـسمت  بوجو 
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، هک نیا  هصالخ  « 1 . » دـشابیمن زیاج  نآ  لیوأت  تسین و  نکمم  نآ  راـکنا  هک  ياهنوگ  هب  دومن ، راوتـسا  مکحم و  ار  رما  نیا  نوگاـنوگ 
تماما و فیرـش ، ثیدـح  نیا  دـناهدومن و  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هماع  هصاـخ و  ار  نیلقث  كراـبم  ثیدـح 
کش و هنوگ  چـیه  ياج  فاصنا  اب  لقاع و  صخـش  يارب  هدومرف و  یعطق  تباـث و  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تیعجرم  تفـالخ و 

رتاوتم روط  هب  ینـس  هعیـش و  زین  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  يرگید  هریثک  ثیداحا  نیلقث ، ثیدح  زا  هتـشذگ  تسا . هتـشاذگن  یقاب  يدـیدرت 
طونم ار  ناناملسم  تاجن  تداعس و  تیاده و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  اهنآ  همه  دناهدرک و  لقن 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  رذابا  هک  هنیفـس ، ثیدح  دننام  دناهتـسناد ، نانآ  زا  تعاطا  تیب و  لها  زا  يوریپ  هب 
هب رگید  تیاور  رد  و   ] 22 ص : ام ، ياهخساپ  « 2  » کله اهنع  فّلخت  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  مکیف  یتیب  لها  لثم  ّنا  دومرف :
نآ زا  سک  ره  تفای و  تاجن  دـش  راوس  ار  نآ  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لـها  لـثَم  تسا .  هدـمآ  قرغ » « » کـله  » ياـج
زا باـتک  دـنچ  زا  ار  ثیدـح  نیا  هرـس  سدـق  يدرجورب  ياـقآ  یمظعلا  هَّللا  ۀـیآ  ترـضح  دـیدرگ . كـاله  دـشن ) راوس   ) دوـمن فـلخت 

ناشتافنـصم عماوج و  رد  هماع  ياملع  ناگرزب  زا  رفن  دـص  زا  زواجتم  تسا : هدومرف  هدرک و  لقن  رذابا  زا  ننـست  لها  فورعم  ياـهباتک 
تـسا راصتخا  رب  باتک  نیا  يانبو  رایـسب  تراهط  تمـصع و  تیبلها  زا  تعاطا  موزل  رد  تاـیاور  « 1 . » دناهدرک تیاور  ار  ثیدـح  نیا 

ثیداـحا ناـمه  دانتـساهب  هعیـش  ياـهقف  هک  دـنراد  هجوت  نینمؤم  همه  تسا و  تجح  ماـمتاو  تیاـفک  ثیدـح  ود  نیمهرد  هک  ًاـصوصخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکأربمایپ  زا  هرداـص  تاـیاور  هب  یهقف  عورف  هب  اوتف  یعرـش و  ماـکحا  طابنتـسا  ماـقم  رد  نیلقث ، ثیدـح  ًاـصوصخ 

. دننکیم عوجر  ترضح  نآ  تیبلهاو 

تسا تدحو  وترپ  رد  ییاهن  لامک 

ندوب رگیدکی  رانک  رد  یلدمه و  تدحو و  ظفح  داحتا و   23 ص : ام ، ياهخساپ  ناناملسم  همه  رب  تابجاو ، بجوا  روما و  مها  زا  یکی 
ُْمْتنُک ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذاَو  اُوقَّرَفَت  َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ  تسا . ییادـج  هقرفت و  زا  زیهرپ  و 

ْمُکَّلََعل ِِهتاَـیآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَبـُی  َِکلَذَـک  اَْـهنِم  ْمُکَذَْـقنَأَف  ِراَّنلا  ْنِم  ٍةَْرفُح  اَفَـش  یَلَع  ُْمْتنُکَو  ًاـناَوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَـف  ًءاَدـْعَأ 
دیدوب رگیدکی  نانمشد  هک  هاگنآ  دینک  دای  دوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  دیوشن و  هدنکارپ  دینز و  گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه  «. » 1  » َنوُدَتْهَت

هنوگنیا دیناهر . نآ  زا  ار  امـش  هک  دیدوب  شتآ  هاگترپ  رانک  رب  دـیدش و  مه  ناردارب  وا  فطل  هب  ات  تخادـنا  تفلا  امـش  ياهلد  نایم  سپ 
هک نآ  زا  هتشذگ  یناملسم  ره  هفیرش ، هیآ  نیا  ياضتقمب  دیبای ». هار  امش  هک  دشاب  دنکیم . نشور  امـش  يارب  ار  دوخ  ياههناشن  دنوادخ 

دشاب و نانآ  رانک  رد  ناناملسم و  هارمه  دیاب  دیوج ، کسمت  تساهناسنا - زیواتـسد  لبح و  نیرتهب  هک  ترتع - نآرق و  هب  تسا  فظوم 
تسا ییاهن  لامک  هب  ندیسر  أشنم  یهلا و  هژیو  تمعن  هک  یلدمه  قافتا و  داحتا و  زا  زگره  دنیوج و  ماصتعا  یهلا  نامسیر  هب  گنهامه 

24 ص : ام ، ياهخساپ  تسا ، شتآ  لادوگ  هاگترپ و  هبل  رد  تکرح  دـننامه  هک  رگیدـمه  اب  ینمـشد  فالتخا و  رطخ  زا  دـننکن و  تلفع 
ناحبـس دنوادخ  تسا و  تکوش  تردق و  نتفر  نیب  زا  ندش و  تسـس  بجوم  شکمـشک  عازن و  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـنوشن و  لفاغ 

زا امش  تباهم  دیوش و  تسـس  هک  دینکن  عازن  مه  اب  « ؛ » 1  » ْمُکُحیِر َبَهْذَتَو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزاَنَت  َالَو  تسا . هتشاد  رذحرب  نآ  زا  ار  ناناملـسم 
ّتتـشت هقرفت و  فالتخا و  زا  دنـشاب و  هتـشاد  زیمآتملاسم  یگدنز  یهلا ، یحو  وترپ  رد  هک  تسا  ناناملـسم  همه  رب  نینچمه  دورب ». نیب 

فالتخا و داجیا  وا ، توادع  رهظم  نیرتزراب  تسا و  اهناسنا  راکـشآ  نمـشد  وا  اریز  دنیامن ، زیهرپ  تسا  ناطیـش  ياهماگ  زا  يوریپ  هک 
هک یناسک  يا  « » 2 « ؛ ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناَْطیَّشلا  ِتاَوُطُخ  اوُِعبَّتَت  اـَلَو  ًۀَّفاَـک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  تسا . بوشآ  هقرفت و 

.« تسا راکشآ  ینمشد  امش  يارب  وا  هک  دینکم  لانبد  ار  ناطیش  ياهماگ  دییآ و  رد  ادخ  تعاطا  هب  یگمه  دیاهدروآ  نامیا 

دنانادنمشناد فالتخا  ای  داحتا  أشنم 
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دانع و جاجل و  بّصعت و  زا  رود  هب  ار  قیاقح  نانآ  رگا  دناناگدنیوگ ، ناغلبم و  نادنمـشناد و  عبات  مدرم ، هدوت  هک  تسا  نشور  ییوس  زا 
يادخ نانآ - هچنانچ  اما  دـیآیمن ، دـیدپ  عماوج  رد  ینیبدـب  فاکـش و  زگره  دنـسیونب ، هدرک و  وگزاب  تیادـه  داشرا و  روظنم  هب  ًافرص 
داحتا قافتا و  هب  يدیما  دنشاب ، بلط  ّتتشت  زوت و  هنیک  يدارفا  دنیوگ و   25 ص : ام ، ياهخساپ  نخس  دانع  بصعت و  يور  زا  هتساوخان -

بولطم و لامک  هب  و  دیـشچ ، دنهاوخن  ار  تدحو  ياراوگ  معط  زگره  یمالـسا  تّما  دوب و  دهاوخن  ناناملـسم  هعماج  دـشر  حالـصا و  و 
دنکیم داحتا  هب  شرافس  نیریاس ، زا  شیب  نارگید و  زا  لبق  ار  نادنمشناد  املع و  میرک  نآرق  ور  نیا  زا  تفای . دنهاوخن  تسد  دنسپادخ 
اُونوُکَت اـَلَو  ددرگیم . نوگرگد  اـههرهچ  یخرب  نآ  رد  هک  دـناسرتیم  يزور  باذـع  زا  دـهدیم و  رادـشه  اـهنآ  هب  ار  فـالتخا  رطخ  و 
ْتَّدَوْسا َنیِذَّلا  اَّمَأَـف  ٌهوُجُو  ُّدَوْسَتَو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبـَت  َمْوَی  ٌمیِظَع * ٌباَذَـع  ْمَُهل  َکـَِئلْوُأَو  ُتاَـنِّیَْبلا  ُمُهَءاَـج  اَـم  ِدـَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَـک 
ناشیارب راکشآ  لیالد  هکنآ  زا  سپ  هک  دیـشابم  یناسک  نوچ  و  « » 1 « ؛ َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اَِمب  َباَذَْعلا  اُوقوُذَف  ْمُِکناَمیِإ  َدـَْعب  ُْمتْرَفَکَأ  ْمُهُهوُجُو 

ییاههرهچ دیفـس و  ییاههرهچ  هک  يزور  نآ  رد  تسا  نیگمهـس  یباذع  اهنآ  يارب  دندرک و  ادیپ  فالتخا  مه  اب  دندش و  هدـنکارپ  دـمآ 
ار باذـع  نیا  دـیدیزرویم  رفک  هک  نآ  يازـس  هب  سپ  دـیدیزرو . رفک  ناتنامیا  زا  دـعب  ایآ  دـنیوگ  نانآ  هب  نایورهایـس  اّما  ددرگ . هاـیس 

ناتلیلد وگب  « » 2 « ؛ ْمُکَناَهُْرب اُوتاَه  ُْلق  دنکیم  رما  نآ  هب  دیاتـسیم و  ار  نسحا  لادج  ناهرب و  هماقا  قح و  هئارا  دیجم  نآرق  هتبلا  دیـشچب ».
ملع زا  دعب  فالتخا  یلو  امن ». هلداجم  تسا   26 ص : ام ، ياهخساپ  رتوکین  هک  ياهویش  هب  « » 3 « ؛ ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداَجَو  دیروایب ». ار 

هدومن مالعا  نآ  لوؤسم  ار  نادنمشناد  هتـسناد و  رابنایز  تسین ، نآ  رد  یناسفن  دیلپ  فده  هب  لین  زج  یـضرغ  هک  ار  عقاو  ندش  نشور  و 
ُمُْهتَءاَـج اَـم  ِدـَْعب  ْنِم  ُهُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِهِیف  َفَلَتْخا  اَـمَو  تسا . هتـسناد  زواـجت  یغب و  ملظ و  ار  قح  هب  یهاـگآ  ملع و  زا  دـعب  هقرفت  أـشنم  و 

هک يدسح  متـس و  رطاخ  هب  دمآ  نانآ  يارب  نشور  لیالد  هکنآ  زا  سپ  دش  هداد  نانآ  هب  باتک  هک  یناسک  زج  و  « » 1 « ؛ ْمُهَْنَیب ًایَْغب  ُتاَنِّیَْبلا 
ناشیارب ملع  هک  نآ  زا  سپ  طقف  و  « » 2 « ؛ ْمُهَْنَیب ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاَج  اَم  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  اُوقَّرَفَت  اَمَو  درکن ». فالتخا  نآ  رد  سکچیه  دوب ، ناشنایم 

، يّدـعت زواجت و  ملظ و  هک  تسا  نشور  ناگمه  رب  و  رگیدـمه ». ناـیم  ییوجيرترب  دـسح و  فرـص  هب  مه  نآ  دـندومیپ  هقرفت  هار  دـمآ 
يراوتسا تدحو و  داجیا  يارب  نارظن  بحاص  نادنمشناد و  تسا  مزال  ساسا  نیا  رب  دوب . دهاوخن  ناملسم  عماوج  تداعس  بجوم  زگره 

تاهبـش و ندومن  فرطرب  تیادـه و  داشرا و  نیع  رد  دـنیامن و  شـشوک  ناناملـسم  نیب  رد  یگنهامه  تفلا و  قافتا و  داحتا و  ياههیاپ 
نیا هتبلا   27 ص : ام ، ياهخساپ  دننک . زیهرپ  دوشیم  ینیبدـب  دانع و  هقرفت و  بجوم  هچنآ  زا  اهنآ ، داشرا  ییامنهار و  اهلاؤس و  هب  خـساپ 

تقیقح قح و  هچناـنچ  اریز  دوش ، یّقلت  تقیقح  نییبـت  تیعقاو و  نتخاـس  نشور  قح و  نخـس  نتفگ  زا  باـنتجا  ياـنعم  هب  دـیابن  بلطم 
يزاسّوج زا  رودب  هک  تسا  نادنمشناد  املع و  رب  اذل  دوشیم ، مدرم  یهارمگ  ببس  قح و  نتفر  نیب  زا  بجوم  دوشن  نایب  دنامب و  یفخم 

ظافلا زا  هدـش  یعـس  باـتک  نیا  رد  روبزم ، بلاـطم  هب  هجوت  اـب  دـنهد . تاـجن  یهارمگ  زا  ار  مدرم  دـننک و  ناـیب  ار  قح  ارتفا  تمهت و  و 
ْمُْهلِداَجَو باب  زا  ًاتیاهن  نآ و  رب  ناهرب  لیلد و  هماقا  تقیقح و  هئارا  ّدـح  رد  دوش و  يرود  تسا  هقرفت  بجوم  هک  یتاراـبع  زیمآنیهوت و 

نییبت ار  قح  وگزاب و  ار  بلاـطم  ناـشدوخ  دزن  لوبقم  ياـهباتک  زا  اـمن ». هلداـجم  تسا  رتوکین  هک  ياهویـش  هب  « » 1 « ؛ ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلاـِب 
ات هداد  رکذـت  دوریم  دـیما  هک  تسا  ملق  وهـس  هدـمآ  شیپ  نیا  فالخ  هچنانچ  راتـشون  نیا  رد  تسا . هدـش  هداد  اهلاؤس  خـساپ  هدرک و 

تـسود رگم  دنیامن  تشذـگ  دـننک و  وفع  دـیاب  و  « » 2 « ؛ ْمَُکل ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  اـَلَأ  اوُحَفْـصَْیلَو  اوـُفْعَْیلَو  لاـح  نـیع  رد  ددرگ ، حالـصا 
يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو  هَّللاب  الا  یقیفوت  امو  دیاشخبب »؟ امش  رب  ادخ  هک  دیرادن 

وضو

هراشا

بآ اب  مییوشیم و  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اهتسد  تروص - نتـسش  زا  سپ  وضو - رد  نایعیـش »  » ام ارچ  شـسرپ 1 : وضو  رد  اهنآ  اب  ام  فالتخا 
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وـضو ام  دننام  ننـست  لها  یلو  مینکیم  حـسم  نآ  اب  زین  ار  اپ  يور  مینکیم و  حـسم  ار  رـس  يولج  تسا  هدـنام  تسد  فک  رد  هک  وضو 
« یماما هدزاود  نایعیش   » ام خساپ : دنیوشیم ؟ حسم  ياجب  ار  ناشیاهاپ  دننکیم و  حسم  اهشوگ  اب  ار  رس  مامت  اهنآ  زا  ياهّدع  دنریگیمن و 

یخرب هتبلا  تسا - بجاو  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  تروـص  نتـسش  اـم ، هـقف  رد  - 1 میراد : فـالتخا  ننـست  لـها  اـب  وضو  تاـبجاو  زا  یخرب  رد 
بحتسم نییاپ  هب  الاب  زا  تروص  نتسش  دناهتفگ : قافتا  هب  ننـست  لها  یلو  «-. 1  » تسا طایتحا  رب  ینبم  الاب  زا  تروص  نتـسش  دناهدومرف :

صخـش دناهتفگ : قافتا  هب  ننـست  لها  یلو  تسا  بجاو  نییاپ  هب  الاب  زا  اهتـسد  نتـسش  ام ، هقف  رد  - 2 30 ص : ام ، ياهخـساپ  «. 2  » تسا
تسا بحتسم  نتسش  الاب  هب  اهتشگنا ) رس  زا   ) نییاپ زا  هکنیا  رب  دناهدومن  قافتا  دیوشب و  سکع  هب  ای  الاب  هب  نییاپ  زا  ار  اهتسد  تسا  ریخم 
حسم دناهتفگ : اهیکلام  دنراد . فالتخا  رس  حسم  رد  ننـست  لها  یلو  تسا  بجاو  رـس  يولج  ندرک  حسم  نایعیـش »  » ام هقف  رد  - 3 «. 1»

رب زین  یتیاور  هتسناد و  نآ  ءزج  رـس و  زا  ار  اهـشوگ  تسا - . بجاو  اهـشوگ  رـس و  مامت  حسم  دناهتفگ : اهیلبنح  تسا . بجاو  رـس  مامت 
رادقم ره  رس - زا  یضعب  حسم  دناهتفگ : اهیعفاش  تسا . بجاو  رـس  مراهچ  کی  حسم  دناهتفگ : اهیفنح  «. 2 - » دناهدرک لقن  بلطم  نیا 

«. 4  » دنکیم تیافک  دنـشاپب  بآ  نآ  هب  ای  دنیوشب  ار  رـس  حسم ، ياج  هب  رگا  دـناهتفگ : مه  اهنآ  زا  یخرب  و  «. 3  » تسا بجاو  دشاب - هک 
، ام ياهخساپ  «. 5  » دـنیوشب ار  اهاپ  تسا  بجاو  دـناهتفگ : قافتا  هب  ننـست  لها  یلو  تسا  بجاو  اپ  يور  ندومن  حـسم  هعیـش  هقف  رد  - 4

یلو مینادیم  بجاو  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  تروص  نتسش  ام  - 1 تسا : دروم  راهچ  اهنآ  ام و  نیب  فالخ  لحم  دش ، لقن  هچنآ  ربانب   31 ص :
تروـص وـضو  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هکنیا  رب  ینبم  تسا  یتاـیاور  رما  نـیا  رب  اـم  لـیلد  دـننادیم . بحتـسم  اـهنآ 

یلا کهجو  یلعا  نم  لسغا  تسا : هدومرف  رما  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  هدـش  لـقن  زین  یتیاور  دناهتـسشیم و  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  ار  ناـشکرابم 
تهج زا  هدرک و  نتـسش  هب  رما  ْمُکَهوُجُو » اُولِـسْغاَف  هفیرـش : هیآ  دـناهتفگ : ننـست  لها  اما  دـییوشب . نییاپ  هب  ـالاب  زا  ار  تروص  « 1  » هلفسا

. ارنآ بوجو  هن  دنکیم  تباث  ار  نتسش  الاب  زا  بابحتسا  زین  تایاور  و  دییوشب . الاب  زا  تسا  هدومرفن  نآ  رد  تسا و  قلطم  نتسش ، ِتیفیک 
هَّللا لوسر  هک  تسا ، هینایب  تایاور  رما  نیا  رب  ام  لیلد  دننادیم . بحتسم  اهنآ  یلو  مینادیم  بجاو  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اهتسد  نتسش  ام  - 2

رد ترضح  هک  هدش  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  زین  ياهحیحـص  تیاور  تسـشیم و  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اهتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ار رس  حسم  ام  - 3 «. 1  » دییوشب نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اهتـسد  دیاب   33 ص : ام ، ياهخـساپ  تسا : هدومرف  « 3  » وضو هب  طوبرم  هیآ  ریـسفت  ماقم 

نایب اًلبق  هک  یحرـش  هب  دراد ، دوجو  فالتخا  زین  ناـشدوخ  نیب  دـنراد ، فـالتخا  دروم  نیا  رد  اـم  اـب  اـهنآ  یلو  مینادیم  نّیعتم  بجاو و 
هحیحص تایاور  نآ  زا  یکی  رـس ، يولج  زا  يرادقم  حسم  بوجو  رب  دنراد  تحارـص  تلالد و  هک  تسا  یناوارف  تایاور  ام  لیلد  مدرک .

34 ص : اـم ، ياهخـساپ  نیأ  نم  ینربـخت  ـالا  هل : تلق  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  هک  تـسا  هرارز 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هلاق  ةرارز  ای  لاقو : مالسلا  هیلع  کحضف  نیلجرلا ؟ ضعب  سأرلا و  ضعبب  حسملا  نا  تلقو : تملع 
نیب یلاعت  لصف  مث  لاق - نا  یلا  لسُغی - نأ  یغبنی  هلک  هجولا  نا  انفرعف  ْمُکَهوُجُو ) اُولِـسْغاَف   ) یلاعت لاق  َّلجوَّزع  هَّللا  نم  باـتکلا  هب  لزنو 

هب حـسم  هک  یتسناد  اجک  زا  «. 1  » ءابلا ناکمل  سأرلا  ضعبب  حـسملا  نا  مکـسؤرب »  » لاق نیح  انفرعف  ْمُکِـسوُءُِرب ) اوُحَْـسماَو  : ) لاقف مالکلا 
هراب رد  هدومرف و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ار  مکح  نیا  هرارز  يا  دومرف : ترضح  دشابیم ؟ اپ  زا  یضعب  هب  رس و  زا  یـضعب 

.- تسش ار  تروص  همه  دیاب  هک  میدیمهف  هلمج  نیا  زا  سپ  ْمُکَهوُجُو ) اُولِسْغاَف  : ) دومرف لاعتم  دنوادخ  دش ، لزان  ادخ  فرط  زا  هیآ  نآ 
اوُحَْـسماَو : ) دومرف و  دومن ) ادج  لوا  هلمج  زا  ار  مود  هلمج  ینعی   ) تخادنا هلـصاف  مالک  نیب  لاعتم ، دنوادخ  نآ  زا  سپ  دومرف -: هکنآ  ات 

رس زا  یضعب  هب  حسم  هک  میتسناد  دومرف  مکسؤرب »  » و دروآ - اب »  » رس حسم  رد  درواین و  اب »  » تروص نتسش  رد  هکنیا  زا  سپ - ْمُکِسوُءُِرب )
رد ءاب »  » هک تسا  مولعم  اریز  تسا ، بجاو  رـس  زا  يرادـقم  حـسم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هفیرـش  هیآ  هکنیا ، هصـالخ  ءاـب .»  » رطاـخب تسا ،

ماقم رد  قوف  تایاور  و  تسا ، تغـالب  35 و  ص : ام ، ياهخساپ  تحاصف  فالخ  رب  هدایز و  مدـع  لصا  تسین و  دـیاز  مکـسؤرب »  » هلمج
مهف رد  اهنآ  فالتخا  ظاحلب  ننست  لها  اما  دشابیم . ضیعبت  يارب  مکسؤرب »  » رد ءاب »  » هک تسا  حیرص  هکرابم  هیآ  ریسفت  نایب و  لاؤس و 
هَّللا لوسر  هک  دـناهدرک  لقن  یتیاور  نانآ  زا  یخرب  دـناهدش و  فالتخا  راتفرگ  ناشدوخ ، دزن  لوبق  لـباق  تاـیاور  نتـشادن  هفیرـش و  هیآ 

ام زا 77ياهخساپ  هحفص 13 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رس يولج  هب  دنادرگ  رب  زاب  رس و  تشپ  ات  دروآ  رـس  يولج  زا  ار  شتـسد  درک و  حسم  ار  شکرابم  رـس  مامت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لخاد ار  هبابـس  تشگنا  ود  هک : دناهدرک  لقن  یتیاور  زین  «. 2  » تسا رس ) ءزج   ) رـس زا  اهـشوگ  هک  دناهدرک  لقن  مه  يرگید  تیاور  «. 1»

هدافتسا هفیرشهیآ  زا  هصالخ ، دننادیم . رس  حسم  تابحتسم  زا  ار  نیا  هتبلا  «. 3  » دنشکب اهشوگ  يور  ار  ماهبا  تشگنا  ود  دنربب و  اهشوگ 
هّدع تسا و  هدمآ  ءاب »  » فرح اب  رـس  یلو  هدمآ  ءاب »  » فرح نودب  تروص  دنراد و  توافت  مه  اب  رـس  حسمو  تروص  نتـسش  هک  دوشیم 

: دناهتفگ اذـل  تسا  هدـئاز  ءاب »  » دـناهتفگ مه  یخرب  تسا و  ضیعبت  يارب  ءاب »  » هک دـناهدرک  لوبق  فارتعا و  ننـست  لها  ياملع  زا  يدایز 
لها یلو  دوش  حسم  اهاپ  يور  هک  مینادیم  بجاو  یماما » هدزاود  نایعیش   » ام - 4 «. 1  » دومن حسم  ار   36 ص : ام ، ياهخساپ  رس  مامت  دیاب 
نیا رد  حیرـص  هک  «- 3  » ناوارف تایاور  رب  هوالع  اـم  لـیلد  «. 2  » دنیوشب اهتـسد  تروص و  دننام  ار  اهاپ  دـیاب  دـنیوگیم ، قافتا  هب  ننـست 

تاـیاور زا  هک  يروطب  اریز  دـشابیم . « 4  » ِْنیَبْعَْکلا َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأَو  ْمُکِـسوُءُِرب  اوُحَْـسماَو  هفیرـش  هیآ  دومن - حسم  ار  اهاپ  دـیاب  هک  دنتـسه 
« مکسؤر  » نوچ و  مکسؤرب »  » ّلحم رب  تسا  فطع  نیبعکلا » یلا  مکلجراو   » هلمج دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  دوخ  قایـس  زا  هحیحص و 

ساسا نیا  رب  مکـسؤرب .-»  » لحم رب  فطع  ظاـحل  هب  دـشابیم - بوصنم  زین  مکلجراو »  » تسا بوصنم  ًاـّلحم  تسا و  اوحـسماو »  » لوعفم
مکلجراو  » هک دنتسه  یعّدم  ننـست  لها  یلو  دینک ». حسم  زین  ار  اهاپ   37 ص : ام ، ياهخساپ  دینک ، حسم  ار  رـس   » دوشیم نیا  هیآ  يانعم 

«1  » دناهتفرگ ار  هیآ  رهاظ  و  دییوشب . اهتـسد  تروص و  دننام  زین  ار  اهاپ  هک : دوشیم  نیا  انعم  و  مکهوجو »  » هب تسا  فطع  نیبعکلا » یلا 
وـضو تیفیک  هک  هیناـیب  تاـیاور  رب  هوـالع  هک  تسا  نیا  اـهنآ  خـساپ  دـشابیم . مکهوجو »  » هب فطع  تسا و  مـال  حـتف  هب  مکلجرا »  » هک

مالسلا هیلع  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  زا  هک  هریثک  هربتعم  تایاور  رب  هوالع  دناهدرک و  لقن  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نتفرگ 
« مکسؤرب  » ّلحم رب  فطع  مکلجراو »  » هک تسا  نیا  يایوگ  هفیرش  هیآ  قایـس  «. 2  » تسا هدش  دراو  وضو  یگنوگچ  رد  هیآ و  ریـسفت  رد 

دشابیم رس  حسم  هب  طوبرم  هلمج  نیا  تسا و  هدش  هلصاف  مکسؤرب » اوحـسماف   » هلمج هدش و  مامت  مکهوجو » اولـسغاف   » هلمج اریز  تسا ،
فـالخ رب  هیلع ، فوـطعم  فوـطعم و  نیب  لقتـسم  ياهـلمج  ندـش  هلـصاف  تـسا و  هدـمآ  نیبـعکلا » یلا  مـکلجراو   » هـلمج نآ  زا  سپ  و 
دناودـخ مالک  هب  دـسر  هچ  ات  تسا  يّربم  يروما  نینچ  زا  اغلبو  احـصف  تاملک  تسا و  تراـبع  قایـس  فـالخ  رب  تغـالب و  تحاـصف و 

يارب هن  تسا  ضیعبت  هدافا  يارب  تسا  هدمآ  نآ  لوعفم  رـس  هک  ّرج  فرح  ءاب »  » تسا و يدعتم  هسفنب  َحَسَم »  » هدام هکنیا  رب  ًافاضم  لاعتم ،
شسرپ  38 ص : ام ، ياهخساپ  دشابیم . عقاو  رد  هک  هنوگنآ  هب  تسا  فطع  مکلجرا »  » تسا و بوصنم  مکـسؤرب »  » عقاو رد  سپ  هیدعت ،

عقاو رد  خساپ : تقو  هس  رد  زامن  دنناوخیم ؟ تقو  جـنپ  رد  ننـست  لها  یلو  میناوخیم  تقو  هس  رد  ار  هیموی  ياهزامن  نایعیـش  ام  ارچ  : 2
دناهدناوخیم تقو  جنپ  رد  ار  اهزامن  تاقوا  رثکا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  تسا و  هدش  دراو  تقو  جنپ  رد  هیموی  ياهزامن 

زامن يدراوم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یلو  دشابیم  لضفا  تقو  جنپ  رد  زامن  ندناوخ  هعیـش ، هقف  رد  روهـشم  ربانب  و 
تایاور رد  هعیـش  تایاور  رب  هوالع  هلأسم  نیا  هک  دـناهدناوخ  مه  رـس  تشپ  مه و  اب  زین  ار  ءاـشع  برغم و  زاـمن  مه و  اـب  ار  رـصع  رهظ و 

« ناوخالا ۀفحت   » باتک رد  مه  اهنآ  ياملع  نیرتفورعم  زا  یکی  یتح  تسا و  هدـش  دراو  زین  « 2 « » يراخب حیحص   » و « 1 « » ملسم حیحص  »
نأ ال دارأ  لاق : کلذ ؟ لعف  مل  سابع  نبإل  تلق : : » هک تسا  تیاور  همادا  رد  ملـسم » حیحـص   » رد تسا و  هدرک  هراشا  تایاور  نیا  هب  « 3»

زامن رـصع و  رهظ و  زاـمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ارچ  دـندرک  لاؤس  ساـبع  نبا  زا  دـیوگ : يوار  هتّما .» نم  ًادـحا  جرحی 
شتما زا  يدحا  تساوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  تفگ : سابعنبا  دـناوخ ؟ مه  اب  ار   39 ص : ام ، ياهخـساپ  اشع  برغم و 

یلقتـسم باتک  هتفریذپ و  ار  هلأسم  نیا  مه  تنـس  لها  ناگرزب  زا  یخرب  تقو و  هس  رد  هیموی  ياهزامن  دریگن . رارق  تقـشم  تمحز و  رد 
رجف عولط  هب  تعاس  کی  دودح  ننست  لها  یلو  مییوگیمن  ناذا  رجفعولط  زالبق  نایعیش »  » ام ارچ  شسرپ 3 : «. 1  » دناهتشون هنیمز  نیا  رد 

دـش هراشا  راتفگـشیپ  رد  دینادیم و  هک  هنوگنامه  خساپ : دنیوگیم ؟ حبـص  زامن  يارب  ناذا  کی  مه  رجف  عولط  ماگنه  دـنیوگیم و  ناذا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لمع  روتـسد و  زا  میرک و  نآرق  زا  هتفرگ  رب  اهنآ  یگنوگچ  رادقم و  تادابع و  همه  هعیـش  هقف  رد 

یفیقوت تادابع  رگید ، ترابع  هب  تسا و  هدیـسر  ماظع  ياـهقف  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  موصعم  تیب  لـها  طـسوت  هک  تسا 
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زا دوخ و  شیپ  زا   40 ص : ام ، ياهخساپ  دناوتیمن  سک  چیه  تسا و  مالـسا  سدـقم  عراش  هیحان  زا  نییعت  لعج و  هب  طونم  و  « 2  » تسا
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  هدشن  تباث  هعیش  هقف  رد  و  دنک . داهنشیپ  عارتخا و  تدابع  ناونع  هب  ار  یلمع  هاوخلد ، هقیلس و  يور 

لها یلو  مینادیم  مارح  تعدـب و  ار  نآ  نتفگ  ام  اذـل  دنـشاب  هداد  ار  رجف  عولط  زا  لبق  ناذا  نتفگ  روتـسد  مالـسلا  مهیلع  همئا  اـی  ملس و 
نآ نتفگ  زا  روظنم  دنیوگیم ، دننادیم و  عورـشم  ار  رجف  عولط  زا  لبق  ناذا  «، 1  » تسا هدمآ  ناشیاهباتک  رد  هک  یتیاور  دنچ  قبط  ننست 

هدـنام باوخ  حبـصزامن ، تهج  ندـش  اّیهم  تراهط و  لسغ و  يارب  ای  بش  زامن  يارب  ای  يرحـس  ندروخ  يارب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا 
هیلع و هللا  یلص  هَّللالوسر  ًادمحم  نا  دهـشا   » زا دعب  هماقا  ناذا و  رد  نایعیـش »  » ام ارچ  شسرپ 4 : تیالو  هب  تداهش  «. 2  » دوش رادیب  تسا 
دـننکیم و ضارتعا  مه  ام  هب  دـنیوگیمن و  ننـست  لها  یلو  مییوگیم  هَّللا » یلو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ًاـیلع  نا  دهـشا  « » ملـس هلآ و 

یتاـیاور هعیـش  هقف  رد  خـساپ : دراد ؟ ّیلو  ادـخ  رگم  هچ ؟ ینعی  تسا ) ادـخ  یلو  مالـسلا  هیلع  یلع  « ) هَّللا یلو  ّیلع   » هک دـننکیم  لاؤـس 
تیالو هب  تداهـش  دیداد ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تلاسر  دیحوت و  هب  تداهـش  هاگره  هک  نیا  رب  ینبم  دراد  دوجو 

ادخ و  41 ص : ام ، ياهخساپ  یگناگی  هب  رارقا  تداهش و  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  عومجم  زا  دیهدب و  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
لباق ریغ  دراد و  دوجو  مزالت  اهنآ  نیب  دنـشابیمن و  ادـج  رگیدـکی  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تماما  تیالو و  ادـخ و  لوسر  تلاسر 

ناذا و ءزج  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تیالو  هب  تداهـش  تسا ، هدمآ  عجارم  لئاسملا  حیـضوت  رد  هک  هنوگ  نامه  نکیل  تسا ، كاکفنا 
هب راب  کی  تلاسر ، هب  تداهـش  زا  دـعب  هماقا  ناذا و  زا  کـی  ره  رد  هکلب  مییوگیمن  تیئزج  دـصق  هب  ار  نآ  نایعیـش »  » اـم تسین و  هماـقا 

یلع هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و  هَّللا » ُّیلَوَو  َِنینمؤُْملا  ُریما  ًاَّیلَع  َّنا  ُدَهْشا   » مییوگیم میهدیم و  زین  تیالو  هب  تداهش  كربت ، نّمیت و  دصق 
«. 1  » دراد تلاسر  مدرم  رب  ادـخ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  دـمحم  هک  هنوگ  نامه  دراد ، تیالو  تماما و  مدرم  رب  ادـخ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع 

دنتسین رضاح  زگره  دنزرویم و  رارصا  دوخ  تفلاخم  رب  نانچمه  هدرک و  تفلاخم  ترضح  نآ  تیالو  تماما و  لصا  اب  ننست  لها  یلو 
ریما ترضح  تلیضف  رب  ّلاد  هک  يرگید  مالک  ره  هلمج و  نیا  نتفگ  زا  نانآ  زا  ياهّدع  هکلب  دنروایب  نابز  هب  ار  هَّللا » یلو  ًایلع  نا  دهـشا  »

هب ّیلع »  » هک يدراوم  رد  یتح  دنرواین  ار  مالـسلا  هیلع  ریماترـضح  سدقممان  هجوچیه  هب  دننکیم  یعـس  دنراد و  ابا  دـشاب  مالـسلا  هیلع 
نآرق توالت  نایاپ  رد  هعیـش  هک  « ، 2 « » میظعلا یلعلا  وهو  : » تسا هدمآ  مه  دیجم  نآرق  رد  تسا و  حرطم  ناحبـس  يادـخ  تفـص  ناونع 

هدرک و عانتما  یلع »  » ظفل نتفگ  زا  اهنآ  گرزب  يالاو  يادخ   42 ص : ام ، ياهخساپ  تفگ  تسار  « ] میظعلا ّیلعلا  هَّللا  قدص  : » دیوگیم
 . گرزب يادخ  تفگ  تسار  « ] میظعلا هَّللا  قدص  : » دنیوگیم

هرظانم کی 

: متفگ تسادخ ؟ ّیلو  یلع  هَّللا » ّیلو  ّیلع   » دییوگیم نایعیش »  » امش ایآ  تفگ : بناجنیا  هب  رصم  ننـست  لها  زا  رفن  کی  یبنلا  دجـسم  رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دمحم  : » دییوگیمن امـش  رگم  متفگ : دهاوخیم ؟ یلو  ادخ  رگم  تفگ : دراد ؟ یلاکـشا  هچ  رگم  یلب ،

نیا نآ  ياـنعم  تفگ : دـهاوخیم ؟ لوسر  ادـخ  رگم  متفگ : مییوگیم ، یلب  تفگ : تفر و  ورف  رکف  رد  تسا  ادـخ  لوسر  دـمحم  ملس ؟»
یلع  » هک تسا  نیا  زین  هَّللا » یلو  یلع   » يانعم متفگ : دراد » مدرم  رب   ] تلاسر ادخ  فرط  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم   » هک تسا 

رد اًلثم  تسا ، هدمآ  زین  امـش  ياهباتک  رد  ترابع  نیا  ریظن  متفگ : وا  هب  دعب  دراد » مدرم  رب   ] تماما تیالو و  ادخ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يومع  سابع  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  هب  باطخلا  نب  رمع  هک  تسا  يراـخب » حیحـص  »
هتفگ ياـنعم  سپ  تساوخیمن ، یلو  دوب و  هدرم  رکبوبا  هک  تسا  موـلعم  و  « 1 « » رکب یبأ  ّیلو  اـنا  تنکف  ، » متـسه رکبوبا  یلو  نم  تفگ :

راـیتخا رگم  هک  دوش  لاؤس  رکبوبا  رمع و  زا  دـیاب  هتبلا  متفگ : وا  هب  سپـس  مراد ، مدرم  رب  تیـالو  رکبوـبا  فرط  زا  نم  هک  تسا  نیا  رمع 
رد دنک ؟ يریگمیمصت  مدرم  يارب  تسناوتیم  هنوگچ  رکبوبا  و  دننک ؟ نییعت  یلو  نانآ  يارب  هک  دوب   43 ص : ام ، ياهخساپ  اهنآ  اب  مدرم 

تیالو و تماما و  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  طسوت  ادخ و  فرط  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنتسه  دقتعم  نایعیش  لاح  ره 
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، رمع دوخ  هتفگ  قبط  ننست  لها  امش  لباقم ، رد  و  هَّللا » یلو  نینمؤملا و  ریما  ًایلع  نا  دهشا   » دنیوگیم اذلو  تسا  هدش  نییعت  مدرم  يربهر 
بیذکت ار  رمع  الا  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هفیلخ  رمع  دییوگب  دیابن  و  رکبوبا » یلو  رمع  نا  دهـشا   » دییوگب دـیاب 

امش تفگ : درک و  توکس  یکدنا  دنک . راکنا  تسناوتیمن  مدرک و  لقن  يراخب » حیحص   » زا ار  بلطم  نیا  نوچ  دز و  يدنخبل  دیاهدرک ،
تسا ناوارف  اًلقن - اًلقع و  رما - نیا  هلدا  متفگ : دراد ؟ تیالو  مدرم  رب  ادخ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دییوگیم  لیلد  هچ  هب 

ْمُهَو َةاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةاَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ْمُکُِّیلَو  اَـمَّنِإ  تسا : هفیرـش  هیآ  نیا  نآ  هلدا  زا  یکی  هنومن  باـب  زا  و 
لاح رد  دنرادیم و  ياپ  هب  ار  زامن  دناهدروآ و  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ و  لوسر  ادخ و  امـش ، تسرپرـس  یلو و  اهنت  « 1 « ؛ َنوُعِکاَر
نب یلع  هکرابم  هیآ  نیا  رد  اونمآ  نیذلاو  زا  دارم  هک  تسا  هدمآ  ننست  لها  زا  يدایز  هدع  هعیـش و  ریـسافت  رد  دنزادرپیم . تاکز  عوکر 
ریقف هـب  ار   44 ص : ام ، ياهخـساپ  دوخ  رتشگنا  عوکر  لاـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـناهدومن  حیرـصت  تسا و  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا 

هعجارم تاعجارملا »  » باتک هب  ای  ینیما ، همالع  موحرم  ریدغلا »  » هب دـیناوتیم  امـش  و  «. 1  » دش لزان  وا  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  دیـشخب و 
تماما تیالو و  رب  يدایز  هلدا  هیآ ، نیا  رب  هوالع  مدرک : هفاضا  سپـس  دینک ، قیقحت  هعجارم و  هیآ  لیذ  رد  ناتدوخ  ریـسافت  هب  ای  دینک و 

تحاران نارگن و  تخس  هک  وا  ياقفر  دیسر  اجنیا  هب  هک  تبحص  تسا . مخ  ریدغ  ناتساد  اهنآ  زا  یکی  تسا و  دوجوم  مالـسلا  هیلع  یلع 
دـندادن و هزاـجا  وا  ياـقفر  اـما  دـهد  همادا  ار  ثحب  هک  دوـب  لـیام  وا  هچرگ  تـسا . یفاـک  ثـحب  دـنتفگ  دـنتفرگ و  ار  وا  تـسد  دـندوب ،

ننـست لـها  یلو  مییوـگیمن  موـنلا » نم  ریخ  ةالـصلا   » حبـص ناذا  رد  اـم  ارچ  شـسرپ 5 : نیملاعلا . بر  هَّللدمحلاو  دـندرک . یظفاحادـخ 
هب نآ  نتفگ  اذل  درادن  دوجو  هلمج  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هعیـش و  هقف  رد  خـساپ : مونلا !؟ نم  ریخ  ةالـصلا  دـنیوگیم ؟

یخرب رد  هک  دراد  دوجو  فلتخم ، ياهنومضم  اب  تیاور  دنچ  ننـست  لها  ییاور  عبانمرد  یلو  تسا  تعدب  تسین و  زیاج  ناذا  ءزج  دصق 
رد و  «. 2  » دـنیوگب حبـص  ناذا  رد  ار  هلمج  نیا  درک  رما  داد و  میلعت  ار  ناذا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـش  لـقن  اـهنآ  زا 
هب مزال  «. 1  » دـندرک هفاـضا  ناذا  هب  هَّللادـبع  شرـسپ  باـطخلا و  نب  رمع  ار  هلمج  نـیا   45 ص : ام ، ياهخـساپ  هک  هدـمآ  اـهنآ  زا  یخرب 

لقن ار  هلمج  نیا  ناذا  تایاور  رد  تسا  تنـس  لها  ياـهباتک  نیرتربتعم  زا  هک  ملـسم » حیحـص   » و يراـخب » حیحـص   » هک تسا  يروآداـی 
ناذا رد  ام  ارچ  شسرپ 6 : لمعلا  ریخ  یلع  یح  « 3 . » تسا بحتسم  حبص  ناذا  رد  هلمج  نیا  هک  دنراد  قافتا  هعبرا  بهاذم  «. 2  » دناهدرکن
هعیـش هک  دش  نشور  لبق  لاؤس  خساپ  زا  خساپ : دنیوگیمن ؟ اًلـصا  ار  هلمج  نیا  ننـست  لها  یلو  مییوگیم  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » هماقا و 
قیرط زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایاور  زا  ار  تادابع  تیفیک  هعیش  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رما  تنـس و  عبات 

ّیح  » دییوگب هبترم  ود  هماقاو  ناذا  رد  دناهدومرف : اهنآ  دنکیم و  لمع  دناهدومرف  اهنآ  هک  یتروص  هب  هتفرگ و  ارف  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
هللا یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  دناهدرک  لقن  یتایاور  زین  ننست  لها  و  تسا . زامن  هک  لمع  نیرتهب  يارب  باتشب  ینعی  لمعلا » ریخ  یلع 

ياهخساپ تسا و  فیعض  تایاور  نآ  هک  دنتسه  یعّدم  یلو  تسا  هدشیم  هتفگ  هماقاو  ناذارد  لمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » ملس هلآ و  هیلع و 
هَّللا لوسر  كرابم  مان  یتقو  ناذا ، ریغ  ناذا و  رد  نایعیـش »  » ام ارچ  شسرپ 7 : دنیوگیمن . ار  هلمج  نیا  اذل  « 1  » تسین یمتح   46 ص : ام ،

؟ دنتـسین تاولـص  نداتـسرف  هب  دـیقم  نّنـست  لها  یلو  میتسرفیم  تاولـص  میونـشیم  ای  میروآیم  نابز  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دنوادخ و : » همجرت « 2  » ًامِیلْـسَت اوُمِّلَـسَو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئاَلَمَو  َهَّللا  َّنِإ  هفیرـش  هیآ  رب  هوالع  خـساپ :

تایاور دیهن ». ندرگ  یبوخ  هب  شنامرف  هب  دـیتسرف و  دورد  وا  رب  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتـسرفیم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف 
ره هک  دناهدومرف  شرافس  ناناملسم  همه  هب  هک  تسا  تسد  رد  مالـسلا  مهیلع  همئاو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ياهریثک 

تاولـص دنونـشب  ای  دـنیوگب  ار  بانج  نآ  هینکو  بقل  اـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  كراـبم  مسا  لاـح  ره  رد  تقو و 
هک هدـش  لقن  ملـسم » حیحـص   » دـننام دـننادیم  اهباتک  نیرتربتعم  زا  حیحـص و  ناـشدوخ  رظن  هب  هک  تّنـس  لـها  ياـهباتک  رد  دنتـسرفب و 

دییوگب وا  دـننام  ار  ناذا  ياـههلمج  دـیوگیم ، ناذا  نذؤم  یتـقو  ناذا  زا  دـعب  زاـمن  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
سک نآ  رب  تاولص  هد  یتاولص  ره  هب  دنوادخ  دتسرفب  تاولص  نم  رب  سک  ره  هک  یتسردب  دیتسرفب ، تاولـص  نم  رب  و  دینک ) تیاکح  )
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  كرابم  مان  یتقو  هک  دنادیم  فّظوم  ار  دوخ  هعیش  ساسا  نیا  رب   47 ص : ام ، ياهخساپ  « 3 . » دتسرفیم
دنکیم يراج  نابز  هب  ار  ترضح  نآ  سّدقم  مان  هک  نّذؤم  دوخ  یتح  ننست و  لها  یلو  دتـسرفب  تاولـص  دینـش  ای  دروآ  نابز  هب  ار  ملس 
تاولـص باوث  زا  ار  دوخ  دننکیمن و  لمع  هدـمآ  ناشدوخ ، دزن  ربتعم  ياهباتک  رد  هک  یتایاور  هب  دنتـسرفب و  تاولـص  هک  هدـشن  هدـینش 

ياهزامن هلـصاف  نودـب  نایعیـش  دوشیم  هتفگ  هک  حبـص  برغم و  ای  رهظ  ناذا  اـم  دـجاسم  ناریا و  رد  ارچ  شـسرپ 8 : دنزاسیم . مورحم 
نآ ایآ  دنناوخیم ، زامن  دنیوگیم و  هماقا  نآ  زا  دعب  دننکیم ، ربص  يرادقم  دـنیوگیم  هک  ار  ناذا  ننـست  لها  یلو  دـنناوخیم  ار  هیموی 

هلفان زامن  ندناوخ  يارب  ناذا  زا  دـعب  نانآ  ندرک  ربص  خـساپ : دراد ؟ يرگید  تلع  ای  تسا  هدـشن  یعرـش  تقو  دـنیوگیم  ناذا  هک  تقو 
، ام ياهخساپ  تشذگ  زا  دـعب  دـنناوخیم و  هلفان  لّوا  دـنناوخیم  ار  اههلفان  هک  يدراوم  رد  زین  نایعیـشو  تسا  نارازگزامن  ندـش  عمجو 

یفاک تبظاوم  تقد و  یعرش  تاقوا  هب  تبسن  ننست  لها  زا  یعمج  لاح  ره  هب  دنناوخیم . ار  بجاو  زامن  تقو ، لوا  زا  يرادقم   48 ص :
حبـص ناذا  هک  نیمه  نیاربانب  تسا . مدرم  ندش  عمج  اههلفان و  ماجنا  يارب  دننکیم  ربص  يرادقم  ناذا  زا  دعب  هکنیا  و  دنهدیم . ماجنا  ار 
يزیچ دیابن  اهنآ  حبـص  ناذا  عورـش  ماگنه  هزور  يارب  میناوخب و  ار  رهظ  حبـص و  زامن  میناوتیم  ام  هدش و  یعرـش  تقو  دنتفگ  ار  رهظ  ای 

هب اذـل  تسا ، باتفآ  بورغ  اهنآ  رظن  هب  راطفا  برغم و  زامن  تقو  دراد . دوجو  فالتخا  اـهنآ  هعیـش و  نیب  برغم  هب  تبـسن  یلب  میروخب ،
هک تسا  یعقوم  برغم  هک  تسا  نیارب  هعیـش  ياهقف  روهـشم  رظناما  دننکیم  راطفا  دنیوگیم و  ناذا  دنکیم  بورغ  باتفآ  هکنیا  ضحم 

ار برغم  ناذا  اـهنآ  یتـقو  ظاـحل ، نیا  هـب  درذـگب . ناـسنا  رـس  يـالاب  زا  دوـشیم  ادـیپ  باـتفآ  بورغ  زا  دـعب  هـک  قرـشم  فرط  یخرس 
هقیقد هدزاود  دودح  دیاب  هکلب  مینک  راطفا  ای  میناوخب  ار  برغم  زامن  میناوتیمن  نایعیشام  دیلقت ، عجارم  اهقف و  روهشم  رظن  قبط  دنیوگیم 

اج دوجو  اب  رگا  نایعیش »  » ام ارچ  شسرپ 9 : تسا . لاکـشایب  راطفا  زامن و  هدش و  تقو  دنیوگیم  ار  هماقا  اهنآ  یتقو  ًارهاظ  مینک و  ربص 
، ام ياهخساپ  تعنامم  اهنآ  نارومأم  یهاگ  دننکیم و  ضارتعا  نّنست  لها  میتسیاب  اهنت  لقتسم و  ای  میتسیاب  دعبفص  رد  ولج  ياهفص  رد 

هقف رد  ًالّوا : خساپ : تعامج  ياهفص  دنتـسیایمن ؟ اهنت  دنتـسیایم و  مه  اب  رگید و  دارفا  رانک  رد  هشیمه  اهنآ  دوخ  و  دننکیم ،  49 ص :
نینچمه تسا  زامن  باوث  ندـش  مک  بجوم  هورکم و  نداتـسیا  اهنت  دـشاب  اـج  تعاـمج  ياهفـص  رد  رگا  هک  تسا  یمتح  تباـث و  هعیش 
رگیدکی فیدر  نانآ  ياههناش  دشابن و  هلصاف  دناهداتـسیا  فص  کی  رد  هک  یناسک  نیب  دشاب و  مظنم  تعامج  ياهفـص  تسا  بحتـسم 

لخادو دتـسیاب  اهنت  یـسک  رگا  اهنآ  زا  یخرب  رظن  هب  اذل  دننکیم  تیاعر  دنرامـشیم و  بجاو  ار  روما  نیا  زا  یخرب  تنـس  لها  دـشاب و 
هیموی ياهزامن  تسا  بجاو  اهدرم  رب  هک  تسا  نیا  هلبانح  رظن  هدیقع و  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ًایناث : تسا . لطاب  شزامن  دریگن  رارق  فص 

دنک يراددوخ  تعامجرد  تکرـش  زا  یگدنراب - ای  يرامیب  دننام  رذع - نودب  هک  یـسک  دناهتفگ  دـنناوخب و  تعامج  هب  دـجاسم  رد  ار 
مدع رد  ههبـش  دتـسیاب  اهنت  اهنآ  تعامج  رد  یـسک  هچنانچ  اذـل  دـننادیم .) یلبنح  ار  دوخ  اهیباهو  ًالومعم  «. ) 1  » تسا تبوقع  قحتـسم 

هک یلمع  زا  دننک و  تیاعر  ار  زامن  بادآ  هک  تسا  نینمؤمرب  دـش ، نایب  هچنآ  ربانب  دـننادیمن . زیاج  دوشیم و  تعامج  زامن  رد  تکرش 
زیهرپ تسا  یعرش   50 ص : ام ، ياهخـساپ  بادآ  ولئاسم  هب  هعیـش  لهج  هناشن  بهذـم و  نهَو  بجوم  زاـمن و  باوث  ندـش  مک  بجوم 

. دنتسیان مه  اهنت  دنهدن و  لیکشت  ادج  فص  ولج  ياهفص  رد  یلاخ  ياج  دوجو  اب  دننک و 

رکذت

هوالع هب  دننادیم و  بجاو  ار  تعامج  زامن  رد  تکرش  دننادیم  یلبنح  ار  دوخ  هک  نویباهو  هلبانح و  هک  دش  مولعم  میدرک  لقن  هچنآ  زا 
اذل دننادیم  هریبک  ناهانگ  زا  ار  ییانتعایب  فافختسا و  يور  زا  تعامج  رد  ندرکن  تکرش  دنراد و  یصاخ  مامتها  نآ  بادآ  هب  تبـسن 
کی لداعم  نآ  رد  زامن  هک  مارحلادجـسم - ًاـصوصخ  دـجاسم ، رد  تقو  لوا  زاـمن  يارب  دـننک  یعـس  هک  تسا  مرتحم  راّوز  نایعیـش و  رب 

همه دوشیم و  هتفگ  ناذا  یتـقو  و  « 1 . » دنوش رـضاح  تسا - زامن  رازه  هد  لداعم  نآ  رد  زامن  هک  یبنلا - دجـسم  ای  و  تسا - زامن  نویلیم 
جراخ دجـسم  زا  ای  دننکن  فقوت  ای  دمآ  تفر و  رازاب  نابایخ و  رد  دنورب و  دجـسم  هب  مه  اهنآ  دـننکیم  تکرح  دجـسم  تمـس  هب  مدرم 
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ام ارچ  شسرپ 10 : دننامب . اهنآ  دید  زا  رود  نکـسم و  لته و  رد  لقاال  دننک  تکرـش  تعامج  رد  دنهاوخیمن  یتهج  ره  هب  رگا  دنوشن و 
اًلـصا اـی  اـهنآ  تعاـمج  ماـما  ننـست و  لـها  یلو  مییوـگیم  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مـسب   » هروـس دـمح و  يادـتبا  رد  اـهزامن  رد  نایعیـش » »
تسا لئاق  هعیش  خساپ : میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  دنیوگیم ؟ هتـسهآ  دنیوگیم  هک   51 ص : ام ، ياهخساپ  اهنآ  زا  یخرب  ای  دـنیوگیمن و 

رد دـییامرفیم  هظحالم  اهنآرق  مامت  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تئارب و  هروس  رگم  تسا  نآرق  ياـههروس  ءزج  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » هک
هک ياهروس  ره  دـمح و  هروـس  زا  لـبق  تسا  بجاو  اذـل  تئارب - هروـس  زج  تسا - هدـش  هتـشون  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » اـههروس لوا 

صقاـن و ار  هروـس  مییوـگن  ار  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » رگا مییوـگب و  ار  میحرلا » نـمحرلا  هَّللا  مـسب   » میناوـخیم بـجاو  ياـهزامنرد 
یلو مییوگب . دنلب  زین  ار  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » دـیاب هیرهج  ياهزامن  رد  هک  تسا  مولعم  ًانمـض  میاهدرک ، فذـح  ار  نآ  زا  يرادـقم 
یلو « 1  » دننادیم اههروس  ءزج  ار  نآ  دنتسه و  هدیقع  مه  لوق و  مه  هیماما  هعیـش  اب  اهنآ  زا  یـضعب  دراد ، دوجو  فالتخا  ننـست  لها  نیب 

هتـسهآ و ای  دنیوگیمن  ار  نآ  اذل  لمن - هروس  رد  رگم  تسین - نآرق  ياههروس  ءزج  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » دـناهتفگ اهنآ  زا  یـضعب 
دنلب هن  دنیوگب ، دیابن  اًلصا  ار  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » بجاو زامن  رد  هک  دنتـسه  لئاق  اهیکلام  دنیوگیم و  ندوب ، بحتـسم  ناونع  هب 

. دننادیم هورکم  ًاقلطم  بجاو  ياهزامن  رد  ار  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  نتفگ  اهیکلام  هک  هدش  لقن  اهباتک  یضعب  زا  و  «. 2  » هتسهآ هن  و 
رد ار  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » اهیکلام دراد ، دوجو   52 ص : ام ، ياهخساپ  فالتخا  نانآ  هعبرا  بهاذم  ننست و  لها  نیب  هکنیا : هجیتن 

ص: ام ، ياهخساپ  « 1 . » دنیوگیمن دنلب  اهیلبنح  دنیوگیم ، دنلب  اهیعفاش  دنیوگیم ، هتسهآ  ای  دنیوگیمن  ای  اهیفنح  دنیوگیمن ، زامن 
هجاوم اهنآ  ضارتعا  اـب  هدرکن و  لـمع  هیقت  فـالخ  رب  مییوگب  ار  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب   » اـهنآ تعاـمج  رد  اـم  هچناـنچ  نیارباـنب   53

رد خساپ : دنراذگیم ؟ مه  يور  ار  اهتسد  ننست  لها  یلو  دناوخیم  زامن  زاب  تسد  اب  هعیش  ارچ  شسرپ 11 : زاب  تسد  اب  زامن  میوشیمن .
يور تسد  زامن  لاحرد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ملـسم  تباث و  هیماما  هعیـش  هقف 

یـصخش هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  هدـش و  یهن  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  رد  و  دناهتـشاذگن ، تسد 
دوشیم هدافتـسا  تایاور  زا  هکلب   54 ص : ام ، ياهخساپ  « 1 . » دـنهدیم ماجنا  سوجم  ار  راـک  نیا  اریز  راذـگن  تسد  يور  تسد  دومرف :

ریغ هک  يروط  هب  نتشاذگ - مه  يور  ار  اهتسد  زامن  لاحرد  نیاربانب  دنراذگب ، اهنار  يور  ار  اهتسد  نداتسیا ، لاح  رد  تسا  بحتـسم  هک 
یف ّتنـس  لها  یلو  دوشیم  زامن  نالطب  بجوم  دنهد - ماجنا  تسا  زامن  ءزج  لمع  نیا  هکنیا  دـصقب  رگا  تسین و  زیاج  دراذـگیم  هعیش 

تـسد زامن  لاحرد  هک  دننادیم  بحتـسم  اهنآ  رثکا  دراد ، دوجو  فالتخا  نآ  تایئزج  رد  اهنآ  نیب  دنچره  دننادیم ، زیاج  ار  نآ  هلمجلا 
عوضوم نیا  هب  طوبرم  باب  کی  ملسم  حیحص  و  « 1 « » يراخب حیحص   » زا کی  ره  رد  دنراذگب  پچ  تسد  عارذ )  ) يوزاب يور  ار  تسار 

لاح رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  هدـش  هداد  تبـسن  نآ  رد  دـناهدرک و  لقن  تیاور  کی  اـهنت  مادـک  ره  دراد و  دوجو 
يور ار  تسار  تسد  فک  عوکر  زا  دعب  عوکر و  زا  لبق  دناهتفگ : یـضعب  « 2 . » تسا هتشاذگ  پچ  تسد  يور  ار  شتـسار  تسد  تئارق 
يور تسد  و  « 1 . » دنراذگب فان ) ریز   ) مکش ریز  دناهتفگ : یضعب   55 ص : ام ، ياهخساپ  دنراذگب ، هنیس ) يور   ) هنیس يالاب  پچ ، تسد 

هک ياهنوگ  هب  نتشاذگ - هنیس  رب  تسد  دناهتفگ : اهنآ  زا  یضعب  اذل  دننادیم . ادخ  يارب  ّللذت  عوضخ و  بدا و  راهظا  ار  نتشاذگ  تسد 
ظفح و يارب  نتشاذگ  هنیس  يور  تسد  دناهتفگ : یـضعب  و  « 2 . » تسین زیاج  ادخ  ریغ  يارب  زامن و  ریغ  رد  دنراذگیم - هنیـس  هب  زامن  رد 

ارچ شسرپ 12 : «. 4  » دنناوخیم زامن  زاب  تسد  اب  هعیش  دننام  اهیکلام  و  « 3 . » دوشیم برطضم  سرت  عقوم  رد  هک  تسا  بلق  يرادهگن 
، تسا یفیقوت  مالسا  ماکحا  خساپ : دمح  زا  دعب  نیمآ  دنیوگیم ؟ ننـست  لها  دنیوگیمن و  نیمآ »  » دمح هروس  ندش  مامت  زا  دعب  نایعیش 

نتفگ صوصخ  رد  درک و  دایز  مک و  يزیچ  تسین  زیاج  داد و  ماـجنا  تسا  هداد  روتـسد  سدـقم  عراـش  هک  یتیفیک  ناـمه  هب  دـیاب  ینعی 
ربتعم تیاور  رد  هکلب  دنـشاب ، هتفگ  نیمآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدـشن  تباث  زامن  رد  نیمآ » »
دناوخ ار  دمح  هروس   56 ص : ام ، ياهخساپ  وا  یناوخیم و  زامن  تعامج  ماما  رس  تشپ  هاگره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا 

تعدب تیئزج  دصق  هب  دمح  زا  دعب  نآ  نتفگ  تسین و  زامن  ءزج  نیمآ »  » هعیـش هقف  رد  « 1 . » وگن نیمآ »  » و نیملاعلا » بر  هَّللدمحلا   » وگب
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دمح زا  دعب  ار  نیمآ »  » نتفگ هدش  لقن  ناشیاهباتکرد  هک  یتیاور  دنچ  ظاحل  هب  ننست  لها  یلو  تسا  زامن  نالطب  بجوم  روهـشم  ربانب  و 
هروـس هک  نیا  رطاـخ  هب  هن  هتبلا  « 2 ، » تسا هتفگ  زین  دوخ  هداد و  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  دـنیوگیم  دـننادیم و  بحتـسم 

ماما طقف  میناوخیم  تعامج  هب  ار  زامن  یتقو  نایعیـش  ام  ارچ  شسرپ 13 : « 3 . » دنیوگب اعد  تباجتـسا  يارب  تسا و  اعد  رب  لمتـشم  دمح 
ار دمح  نّنـست  لها  زا  یـضعب  یلو  میناوخیمن  ار  دـمح  هروس   57 ص : ام ، ياهخـساپ  نیمومأم  ام  دـناوخیم و  ار  دـمح  هروس  تعامج 
دنکیم و مومأم  تئارق  زا  تیافک  تعامج  ماما  تئارق  هک  تسا  تباث  هعیـش  هقف  رد  خساپ : میناوخیمن  دمح  تعامج  رد  ام  دـنناوخیم ؟
: تسا هتفگ  ناتـسبرع - یتفم  زاب - نب  هَّللادبع  تسا . فالتخا  ننـست  لها  نیب  یلو  درادـن  دوجو  یفالتخا  هلأسم  نیا  رد  هعیـش  ياهقف  نیب 

هتفگ و  تسین . حبـص  اشع و  برغم و  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  نیب  یقرف  دـناوخب و  ار  دـمح  هروس  تسا  بجاومومأمرب  تعامجزامن  رد 
ماماهک دـمح  هروس  ندـش  مامت  زا  دـعب  اًلثم  دـنکیم - توکـس  هظحل  دـنچ  تعاـمج  ماـما  هک  دـناوخب  یعقوم  رد  ار  دـمح  مومأـم  تسا :

زین اهیعفاش  « 1 . » دناوخب ماما  تئارق  لاحرد  دنکن  توکس  رگا  و  دنناوخب - ار  دمح  هروس  نیمومأم  دنکیم  توکـس  هظحل  دنچتعامج 
اهیکلاـم دراد . تهارک  مومأـم  تئارق  دـناهتفگ : اـهیفنح  دـناوخب . تعاـمج  ماـما  رـس  تشپ  ار  دـمح  تسا  بـجاو  مومأـم  رب  دـناهتفگ :

هورکم حبـص  اشع و  برغم و  ياهزامنرد  تسا و  بحتـسم  رـصع  رهظ و  ياهزامن  رد  مومأم  يارب  دمح  ندناوخ  ینعی  تئارق ، دـناهتفگ :
رد تسا و  بحتسم  ماما  توکس  لاح  رد  حبص  اشع و  برغم و  زامن  رد  تسا و  بحتسم  رـصع  رهظ و  زامن  رد  دناهتفگ : اهیلبنح  تسا .
هک هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  يراخب » حیحـص   » رد و  «. 1  » تسا هورکم  وا  تئارق   58 ص : ام ، ياهخساپ  لاح 
رد دمح  ندناوخ  هک  نیا  رب  ینبم  هدرک  لقن  يددعتم  تایاور  زین - ملسم  حیحـص  رد  « 2 «. » باتکلا ۀحتافب  أرقی  مل  نمل  ةالص  ال  : » دومرف

یضعب اهنآ ، تعامج  زامن  رد  هک  هدش  نیا  أشنم  دراد  دوجو  ننـست  لها  قرف  نیب  هک  یفالتخا  نیا  « 3 . » تسا بجاو  زامن ، زا  تعکر  ره 
مه ياهّدع  دنناوخیم و  تعامجماما ، دمح  ندش  مامت  زا  دـعب  توکـس و  لاحرد  یخرب  دـنناوخیم و  دـنلب  یهاگ  هلـصافالب و  ار  دـمح 

هروس ًابلاغ  ننـست  لها  یلو  میناوخیم  مامت  هروس  کی  دـمحزا  دـعب  هیموی  ياـهزامن  رد  نایعیـش  اـم  ارچ  شسرپ 14 : دنناوخیمن . اًلـصا 
دعب هیموی  ياهزامن  رد  تسا  فلکم  اهقف ، عامجا  تیاور و  دنچ  رهاظ  قبط  هعیش ، خساپ : دننکیم ؟ افتکا  هیآ  دنچ  هب  دنناوخیمن و  لماک 

هدافتـسا تسین و  تباث  مامت  هروس  کی  ندـناوخ  بوجو  تایاور  زاهک  دنتـسه  یعدمننـست  لهایلو  دـناوخب  مامت  هروس  کـی  دـمح  زا 
کییهاگاذل «. 1  » دنکیم تیافک  هیآ - کی  یتح  رتمک و  ای  هروس  کی  نآرق - زا  يرادقم  ندناوخ   59 ص : ام ، ياهخساپ  هک  دناهدرک 

لها یلو  مینکیم  هدجس  ریصح  نیمز و  گنس و  ای  رهُم  رب  نایعیش  ام  ارچ  شسرپ 15 : هروس . کی  زا  هیآ  دنچ  یهاگ  دنناوخیم و  هروس 
مالـسلا مهیلع  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لمعو  تاشیامرف  زا  هعیـش  ياـهقف  خـساپ : دـننکیم ؟ هدجـس  شرف  رب  تّنس 

طرش هب  دیوریم  نیمز  زا  هک  ییاهزیچ  ای  دشاب  نیمز  ای  دوشیم ، هدجس  نآ  رب  هک  يزیچ  تسا  طرـش  هک ، دناهداد  اوتف  هدرک و  هدافتـسا 
ایند و رهاظم  زا  نداعم ، تالوکأم و  تاسوبلم و  هّیلک  شرف و  هک ، نیا  هصالخ  و  دـشابن ، یندـعم  ياـهزیچ  یکاـشوپ و  یکاروخ و  هکنیا 
«2 . » تسا هدش  عونمم  اهنآ  رب  هدجس  ربتعم ، تیاور  قبط  اذل  دهاکیم ، عوضخ  صولخ و  زا  اهنآ  رب  هدجس  تسا و  رـشب  عون  هقالع  دروم 
تسا و زیاج  هدجس  زیچ  هچ  رب  هد ، ربخ  نم  هب  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  مکحلا  نب  ماشه  مان  هب  یـصخش   60 ص : ام ، ياهخساپ 
ای یندروـخ  هک  یندـییور  زج  دـنایوریم ، ار  نآ  نیمز  هچنآ  رب  نـیمز و  رب  رگم  تـسین  زیاـج  هدجـس  دوـمرف : تـسین ؟ زیاـج  زیچ  هـچ  رب 

تـسین زیاج  اهیندیـشوپ  اهیندروخ و  رب  هدجـس  هک  نیا  ّتلع  موش  تیادـف  تفگ ،: ترـضح  نآ  هب  مکحلا  نب  ماـشه  دـشاب . یندیـشوپ 
تسا یندیشوپ  یندروخ و  هک  يزیچ  رب  تسین  راوازس  تسا و  لجوزع  يادخ  يارب  عوضخ  هدجـس  هک  تسا  نیا  شتّلع  دومرف : تسیچ ؟

، هدجـس لاح  رد  هدننک  هدجـس  دنـشوپیم و  دنروخیم و  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  هدنب  ناتـسرپ - ایند  ایند - ءانبأ  هکنیا  تهجب  دومن ، هدجس 
نیا رب  دهد . رارق  رورغم ، ناتسرپایند  هقالع - دروم  زیچ  دوبعم - رب  ار  دوخ  یناشیپ  تسین  راوازـس  سپ  دنکیم ، تدابع  ار  ّلجوزع  يادخ 

ندومن هدجس  روظنم  هکلب  درادن  تیصوصخ  رهم  دننکیم ، هدجس  رهُمرب  هکنیاو  دننادیمن  حیحص  ار  شرف  رب  هدجس  هعیش  ياهقف  ساسا 
رد رهم  تروصب  فلتخم  ياههزادنا  رد  ار  كاخ  نتـشاد ، هارمه  ندومن و  اجباج  تلوهـس  تفاظن و  تیاعر  تهج  هب  یلو  تسا  نیمز  رب 
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رب هایـس و  گنـس  رمرم و  گنـس  رب  هدجـس  هکلب  دشاب ، رهم  صوصخ  رب  هدجـس  تسین  مزال  و  دننک . هدجـس  نآ  رب  زامن  رد  ات  دنروآیم 
دیاب حیبست  رب  هدجس  رد  هتبلا  تسا ، حیحص  اهنیا ، دننام  یبوچ و  ای  یلِگ  حیبست  رب  ذغاک و  رب  يذغاک و  لامتـسد  رب  ریـصح و  ربو  بوچ 
لها یلو  « 1 . » دریگ رارق  نآ  ياههناد  يور  یلایر  ود  کی  هزادنا  هب  لقاال  یناشیپ  هک   61 ص : ام ، ياهخساپ  دشاب  يردق  هب  نآ  ياههناد 
دراد یطیارش  هدجس  ّلحم  هک  دنیوگیم  مه  اهنآ  یلب  تسا . حیحص  دشاب  فیثک  شرف  دنچره  يزیچ ، ره  رب  هدجـس  هک  دندقتعم  نّنـست 
تسس زیچ  رب  رَت و  ِزیچ  رب  هدجس  اذل  « 2 . » دشابن تسُس  هک  تسا  طرش  نینچمه  دشاب و  کشخ  هدجس  ّلحم  تسا  طرـش  دنیوگیم : اًلثم 

. دننادیمن حیحص  ار  دریگیمن  مارآ  نآ  يور  یناشیپ  هک 

هرظانم

اجنآ تشهب  رگم  دـنوشیم  عمج  تسا  شرف  گنـس  هک  تمـسق  نآ  زاـمن ، يارب  اـهیناریا  ارچ  تفگ : یبـّنلا  دجـسم  رد  اـهنآ  زا  رفن  کـی 
هک اجنآ  دـنورب  دـنراد  هفیظو  ناشیاملع  اهقف و  ياوتف  هب  هقف و  قبط  نایعیـش ، مامت  هکلب  دـنوریمن  اجنآ  اـهیناریا  اـهنت  اـًلّوا  متفگ : تسا ؟

حیحص  » رد هک  یتیاور  قبط  نوچ  تسا  شرف  گنـس  هک  اجنآ  دیورب  دیاب  مه  امـش  ًایناث  تسین ، حیحـص  ناشزامن  ّالا  تسا و  شرف  گنس 
نم يارب   62 ص : ام ، ياهخـساپ  ًاروُهَطَو . ًادِجـسَم  ُضْرـألا  ِیل  ْتَلِعُج  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  « 3  » هدمآ يراخب »

ح 474 هدـعب » لـمعلاو  ماـمالا  ۀـعباتم  باـب  ةالـصلا ، باـتک   » ملـسم حیحـص  رد  زین  تـسا . هدـش  هداد  رارق  مّـمیت  هدجــس و  ّلـحم  نـیمز 
نیا و  ضرالا .» یلع  هتهبج  عضی   » تشاذـگیم نیمز  ربار  دوخ  یناشیپ  هدجـس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هکتساهدـمآ :

فیثک مدرم  نیا  ياپ  ریز  اهشرف  نیا  هوالع  هب  دینکیمن ، لمع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  روتسد  هب  امش  تسین و  نیمز  اهشرف 
نیا يور  هشیمهو  منکیمن  هدجـس  اهـشرف  نیا  يور  زگره  نم  متفگ  وا  هب  دوب  متـسد  یبوـچ  حـیبست  کـی  تسا ، یتشادـهب  ریغ  هدـش و 

شرف رب  هدجس  ام  هقف  رد  هک  منادیم  طقف  منادیمن ، نم  تفگ : دیدنخ و  نکن ، هدجس  اهـشرف  نیا  يور  مه  امـش  منکیم  هدجـس  حیبست 
. دـشاب کشخ  هک  ییاج  موریم  ریخ  تفگ : ینکیم ؟ هدجـس  نآ  يور  دـشاب ، َرت  اهـشرف  نیا  رگا  متفگ : تسا . حیحـص  درادـن و  یعنام 
ام هقف  رد  تفگ : دـیدنخ و  تسا ؟ تشهب  تسا  کـشخ  هک  اـجنآ  تسا و  مّنهج  تسا  َرت  هک  اـجنیارگم  يوریم  رگید  ياـج  ارچ  متفگ :

زامن اجنآ  شرف و  گنـس  يور  دـنوریم  اذـل  تسین ، حیحـص  شرف  رب  هدجـس  زین  هعیـش  هقف  رد  متفگ : تسین . حیحـص  رَت  زیچ  رب  هدـجس 
فرح ربانب  تفگ : دز و  دنخبل  امش ، سرت  زا  متفگ : دنخبل  اب  دننکیم ؟ هدجس  اهـشرف  يورنایعیـش  زایـضعب  ارچسپ  تفگ : دنناوخیم .
هعبرا بهاذـم  نیب  هک  هنوگ  نامه  ریخ ، متفگ : تسا ؟ لـطاب   63 ص : ام ، ياهخـساپ  دـننکیم  هدجـس  شرف  يور  هک  دارفا  نیا  زامن  امش 

زا ياهّدـع  دراد و  دوجو  فالتخا  لئاسم  زا  یـضعب  رد  زین  هعیـش  ياهقف  نیب  دراددوجو ، فالتخا  یهقف  لـئاسم  يواـتف و  رد  نّنـست  لـها 
هدجـس شرف  رب  ناشبهذـم  قبط  تنـس  لها  تسا و  ناناملـسم  عامتجا  ّلـحم  هک  یبّنلا  دجـسم  دـننام  رد  هک  دـناهداد  يوتف  هعیـش  ياـهقف 

رب هدجس  رگیدکی ، هب  تبـسن  ینیبدب  فالتخاو و  هقرفت  زا  يریگولج  يارب  تّدوم و  یتسود و  بلج  تدحو و  ظفح  روظنم  هب  دننکیم ،
دننکیم ّتیعبت  هّدـع ، نآ  زا  دـننکیم  هدجـس  شرف  يور  هک  دارفا  نـیا  دـنورب و  شرف  گنـس  يور  تـسین  مزـال  تـسا و  حیحـص  شرف 

ار رما  یگنوگچ  مدوب  لیام  و  متسه ، یکلام  متسین ، وردنت  هورگ  زا  نم  تفگ : دش و  لاحشوخ  حیـضوت  نیا  اب  تسا . حیحـص  ناشزامنو 
يارب سپـس  مینیـشنیم ، يرادـقم  تسین - بجاو  دهـشت  هک  ییاجرد  مود - هدجـس  زا  دـعب  اـم  ارچ  شـسرپ 16 : مدش . نشور  هک  منادـب 

؟ دـنوشیم دـنلب  دـعب  تعکر  يارب  ناـیوگ  ربکا » هَّللا   » مود هدجـس  زا  سپ  ننـست  لـها  یلو  تحارتـسا ) هسلج   ) میزیخیم رب  دـعب  تعکر 
هدناوخ و زامن  مالـسلا  مهیلع  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یتیفیک  هب  هعیـش  دش ، هراشا  اًلبق  هک  هنوگ  نامه  خـساپ :
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسه   64 ص : ام ، ياهخساپ  يربتعم  تایاور  تحارتسا - هسلج  لاؤس - دروم  رد  دناوخیم و  زامن  دناهدومرف ،

یهلا جـجح  نآ  زا  تیعبت  هب  ام  اذـل  دـناهدشیم ، دـنلب  دـعب  دناهتـسشنیم  يرادـقم  مود  هدجـس  زا  دـعب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ملـس و  هلآ و 
هسلج ننست  لها  یلو  دناهداد ، نآ  بابحتسا  هب  يوتف  مه  یخرب  بوجو و  هب  يوتف  اهقف  زا  یخرب  و  میزیخیمرب ، دعب  مینیـشنیم  يرادقم 
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هدجـس زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  لقن  ناشدوخ  ربتعم  ياهباتک  رد  هکنیا  اب  دننکیمن  تیاعر  ار  تحارتسا 
هک هداد  اوتف  تسا ، هدـشیم  بوسحم  ناتـسبرع  گرزب  یتفم  هک  زاـب  نب  هَّللادـبع  نینچمه  « 1 . » داتـسیایم نآ  زا  سپ  تسـشنیم و  مود 

یلص ادخ  لوسر  هک  تسا  تباث  تسا : هتفگ  تسا و  بحتسم  ادارف  زامن  رد  مومأم و  ماما و  رب  هاتوک ) کبـس و   ) فیفخ تحارتسا  هسلج 
بهاذـملا یلع  هقفلا   » باتک رد  نینچمه  «. 2  » تسا هداتـسیایم  نآ  زا  سپ  تسا و  هتـسشنیم  مود  هدجـس  زا  دـعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

تونق اهزامن  ماـمت  رد  نایعیـش  اـم  ارچ  شـسرپ 17 : تسا . هدرمـش  زاـمن  تاّبحتـسم  زا  ار  هفیفخ  هسلج  هحفـص 221 ، لوا ، دلج  ۀعبرالا »
ملـس هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  يربـتعم  تاـیاور  هعیـش  بـتکرد  خـساپ : توـنق  دـنناوخیمن ؟ ننـست  لـها  یلو  میناوـخیم 
لمع تایاور  نآ  قبط  نایعیش  ام  اهزامن و  مامت  رد  تونق  تلیضف  بابحتـسا و  رب  هدش  دراو  مالـسلا  مهیلع  همئا  65 و  ص : ام ، ياهخساپ 

رد هکنیا  اـب  نّنـست  لـها  یلو  میناوخیم  تونق  اـهزامن  ماـمت  رد  اذـل  دراد  رایـسب  تلیـضف  نوچ  مینادیم و  بحتـسم  ار  تونق  مینکیم و 
ًاـصوصخ اهزامن  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  هک  دراد  دوجو  یتایاور  تسا  ربتعم  حیحـص و  ناشدوخ  دزن  هک  ییاهباتک 

زامن رد  تونق  بابحتـسا  هب  مکح  تایاور  ناـمه  قبط  زین  اـهیعفاش  اـهیکلام و  و  « 1 . » تسا هدـناوخیم  تونق  ءاشع  برغم و  زاـمن  رد 
دهـشت رد  تاولـص  دنتـسه . مورحم  نآ  تلیـضف  زا  دـنناوخیمن و  تونق  لاـح  نیع  رد  «، 2  » دـناهدومن راوگان  دـمآ  شیپ  ره  رد  حـبص و 

ياضتقم هب  زین  اهنآ  خـساپ : دنتـسرفیمن ؟ نّنـست  لها  یلو  میتسرفیم  تاولـص  نآ  ریغ  اهزامن و  دهـشت  رد  نایعیـش »  » ام ارچ  شسرپ 18 :
رگا ملـس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوـسر  تراـیز  رد  ناـشیاههدرم و  رب  زاـمن  رد  ناـشیاهزامن و  دهـشت  رد  ناـشدوخ  یعطق  تاـیاور 

لآ یلعو  میهاربإ  یلع  تیّلـص  اـمک  دّـمحم  لآ  یلع  دّـمحم و  یلع  ّلـص  مهّللا  تروص ... : نیا  هب  دنتـسرفیم ، تاولـص  دـننک - تراـیز 
ّکنإ میهاربإ  لآو  مـیهاربإ  یلع  تکراـب   66 ص : ام ، ياهخساپ  امک  دّـمحم  لآ  یلعو  دّـمحم  یلع  كرابو  دـیجم  دـیمح  ّکنإ  میهاربا 

هیلع و هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ترایز  رد  و  « 2  » دنتـسرفیم ار  تاولـص  نیا  مود  ریبکت  زادعب  ناشیاههدرم  رب  زامن  رد  هتبلا  « 1 . » دیجم دیمح 
بابسا زا  دناهتفگ : نینچمه  دنتـسرفیم . تاولـص  هتـسهآ  یلیخ  یلو  « 3  » دـنناوخیم تراـیز  ناونع  هب  ار  تاولـص  نیمه  زین  ملـس  هلآ و 

ریغ رد  نایعیش »  » ام تسا  هدمآ  لاؤس  رد  هکنیا  و  « 4 . » دوش هداتسرف  تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  نآ  رخآ  رد  هک  تسا  نیا  اعد  تباجا 
رئاعش زا  دمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  تسا و  نینچ  هناتخبشوخ  یلب  تفگ : دیاب  دنتـسرفیمن ، اهنآ  یلو  میتسرفیم  تاولـص  زین  دهـشت 

هیآ ياضتقم  هب  هعیش  دش ، نایب  اًلبق  هک  هنوگ  نامهو  دنـسانشیم   67 ص : ام ، ياهخساپ  یهلا  رئاعـش  لیبق  نیمه  اب  ار  هعیـش  تسا و  هعیش 
، دنتسرفیم تاولـص  اهزامن  زا  دعب  ًاصوصخ  یتبـسانم  ره  هب  هریثک  تایاور  هب  هجوت  اب  هدومرف و  تاولـص  هب  رما  لاعتم  دنوادخ  هک  هفیرش 
ام ارچ  شسرپ 19 : « 1 . » تسین زامن  تاولـص  نودب  زامن  و  تسا ، تاولـص  هب  زامن  لامک  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ارچ 

ّتنس لها  یلو  دّمحم » لآو  دمحم  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » مییوگیم میتسرفیم و  تاولص  ملـس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ   » رب نایعیش 
ّلص : » دنیوگیم طقف  دنتـسرفیمن و  تاولـص  ملـس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ   » رب ًارثکا  دنتـسین و  دمحم  لآ  رب  تاولـص  هب  دیقم 

تسا ياهریثک  تایاور  ظاحل  هب  دروآیم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  تاولصرد ، هعیـش  هک  نیا  خساپ : مّلـسو ؟» دمحم  یلع 
تاولـص امـش  رب  هنوگچ  دـش ، لاؤس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  هک  نومـضم  نیا  هب  دـناهدرک ، لـقن  ینـس  هعیـش و  هک 

«2 « » يراخب حیحـص   » ار تیاور  نیا  ملـس .» هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  یلع )  ) دّمحم و یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دییوگب دومرف : میتسرفب ؟
دننام اهنآ  دزن  هک  « 2 « » ملسم حیحص   » نینچمه «، 1  » تسا میرک » نآرق   » زا دـعب  بتک  ّحـصا   68 ص : ام ، ياهخساپ  ننـست ، لها  دزن  هک 

رب زامن  رد  اهزامنمامت و  دّهشت  رد  و  « 4  » دناهدرک لقن  ناشرگید  فورعم  بتک  زا  یخرب  رد  و  « 3  » تسا بتک  ّحصا  زا  يراخب » حیحص  »
نایب هک  وحن  نامه  هب  ناشیاهباتک  هبطخ  رد  هعمج و  زامن  ياههبطخ  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ترایز  رد  اههدرم و 
مُکُّبُح هَّللا  ِلوُسَر  ِْتَیب  َلْهأ  ای  تسا . هتفگ  شراعـشارد  تسا  نّنـست  لها  هناـگراهچ  همئا  زا  یکی  هک  یعفاـش  دنتـسرفیم و  تاولـص  دـش 

لها يا  ینعی : « 1  » َُهل َةالَـص  مُْکیَلَع ال  ِّلَُصی  َْمل  ْنَم  مُکَّنأ  ِرْدَْـقلا  ِمیظَع  ْنِم  مُکافَک   69 ص : ام ، ياهخـساپ  َُهلَْزنا  ِنآرُقلا  یف  ِهَّللا  َنِم  ٌضْرَف 
نیمه امش  ردق  تمظع  رد  تسا . هدش  بجاو  نآرق  رد  ادخ  فرط  زا  امش - یتسود  بح و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب 
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، نّنست لها  لوقزا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هریثک  تایاور  ظاحل  هب  هعیش  يرآ  تسین . شیارب  زامن  دتسرفن  تاولص  امش  رب  سکره  هک - سب 
رد هک  تایاور  نیمه  رطاخ  هب  ننـست  لها  یلو  ملـس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  لآو  دّـمحم  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دـیوگیم دـش  هراشا 

هدینـش هدید و  رتمک  دراوم  نیا  ریغ  رد  اما  دنروآیم  ار  دّمحم » لآ   » تاولـص رد  رکذلا  قوف  دراوم  رد  اهنت  تسا  هدـمآ  ناشدوخ  حاحص 
هنوگچ هک  تسا  بجعت  دنـسیونب و  دنیوگب و  ار  دّمحم » لآ   » ناشیاهتبحـص تاملاکم و  رد  ای  ناشیاهباتک  اههتـشون و  رد  هک  تسا . هدش 
تیانع ًارهاظ  ملـسم ،» حیحـص   » بحاص جاجح ، نب  ملـسم  دنریگیم  هدیدان  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هب  تبـسن  ار  دوخ  هحیحـص  ثیداحا 

، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یباحص  تاجوز و  ابرقا و  ریاس  هب  تبسن  وا ، يارب  هتشاد و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  یّصاخ 
صوصخم ناونع  تحت  ار  کی  ره  هدرک و  نایب  ار  هباحص  لئاضف  ملسم » حیحص   » شباتک رد  يو  تسا ، هدوب  لئاق  یّصاخ  زایتماو  مارتحا 

ترابع مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  اما  تسا  هدروآ   70 ص : ام ، ياهخساپ  اهنع » هَّللا  یـضر   » ای هنع » هَّللا  یـضر   » هلمج اب  وا  هب 
ار ریبعت  نیا  هدومن و  مالـسلاو » ةالـصلا   » هب ریبعت  ینعی ، « 1  » مالّـسلاو ةالـصلا  اهیلع  ّیبنلا ، تنب  ۀـمطاف ، لئاضف  باب : تسا : هدروآ  ار  لیذ 

نت هراپ  همطاف  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  هَّللا  لوسر  شیامرف  ظاحلب  ًارهاظ  تسا و  هدرب  راکب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  طقف 
هللا یلص  هَّللا  لوسررب  تاولص  سپ  دیتسرفب  تاولص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رب  تسا : هدومرف  ادخ  ییوس  زا  و  تسا . نم 

اوُمِّلَـسَو ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  هفیرـش  هیآ  ياضتقم  هب  هک  نیا  هصـالخ  دـشابیم ، زین  وا  نت  هراـپ  رب  تاولـص  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هَّللا لوسر  لوق  هب  هجوت  اب  و  دیهن ». ندرگ  یبوخ  هب  شنامرف  هب  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  : » همجرت « 2  » ًامِیلْسَت

همطاف « » مالّسلاو ةالصلا  اهیلع  ّیبنلا ، تنب  ۀمطاف  : » تسا هتفگ  تسا » نم  نت  هراپ  همطاف  « » یّنم ۀعـضب  ۀمطاف   » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دنتسرفیمن دنلب  ار  تاولص  نّنست  لها  یلو  میتسرفیم  دنلب  ار  تاولص  نایعیش »  » ام ارچ  شسرپ 20 : داب .» وا  رب  مالس  دورد و  ربمایپ ، رتخد 

دنلب ار  تاولـص  دناهدومرف : هک  تسا  تایاور  یخرب  ظاحل  هب  دتـسرفیم  دـنلب  ار  تاولـص  هعیـش  هکنیا  خـساپ : دـننکیم ؟ عنم  مه  ار  ام  و 
یترپساوح بجوم  تاولـص  نداتـسرف  دـنلب  رگا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هتبلا  « 1 . » دربیم ار  قاــفن   71 ص : ام ، ياهخـساپ  هک  دـیتسرفب 

رد دـنکیم ، داجیا  تمحازم  دـنزیم و  مه  رب  ار  مظن  شمارآ و  ای  درادیم  زاب  نآرق  اعد و  زامن و  هب  هجوت  زا  ار  اـهنآ  دوشیم و  نارگید 
لاؤس خساپ  زا  نآ  تلع  دنتسرفب - تاولص  رگا  دنتسرفیمن - دنلب  ار  تاولص  نّنـست  لها  هکنیا  و  دوش . تیاعر  تسا  مزال  يدراوم  نینچ 

دزن تسین  زیاج  دنیوگیم : هکنیا  یکی  دراد : تهج  ود  دـننکیم  عنم  تاولـص  نداتـسرف  دـنلب  زا  ار  هعیـش  هکنیا  اما  دوشیم و  نشور  لبق 
«2 « ؛....  ِهَّللا ِلوُسَر  َْدنِع  ْمُهَتاَوْصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هکرابم  هیآو  دننزب ) دایرف   ) دننک دنلب  ار  ادص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

روط هب  ندناوخ  اعد  رکذ و  دنیوگیم : هکنیا ، رگید  دـنروآیم و  لیلد  ار  دنـشکیم »....  ورف  ار  ناشیادـص  ادـخ  ربمایپ  شیپ  هک  یناسک  »
بحتـسم نینچمه  دـننکیم . يریگولج  نآ  زا  تعناـمم و  اذـل  « 3  » تسا تعدـب  تسین و  عورـشم  یناوـخمه )  ) گـنهآ مه  ادـص و  مـه 

دنچ رکذـلاب ، توصلا  ضفخ  بابحتـسا  باب  «، 4  » ملـسم حیحـص  رد  و  دریگ . ماجنا  هتـسهآ  مارآ و  يادـص  اـب  اـعد  رکذ و  هک  دـننادیم 
اهیا دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دنتفگیم  ریبکت  دـنلب  يادـص   72 ص : ام ، ياهخـساپ  اب  مدرم  هک  هدرک  لـقن  تیاور 

اونشان امش  دییآ ، دوخ  هب  مدرم ، يا  مکعم . وه  ابیرق و  اعیمس  نوعدت  مکنا  ًابئاغ  مصا و ال  نوعدت  سیل  مکنا  مکسفنا ، یلع  اوعبرا  سانلا ،
. تسا امش  اب  وا  دیناوخیم و  ار  کیدزن  اونش و  امش  دیناوخیمن ، ار  بیاغ  و 

لصفم هرظانم  کی 

نآ دوشیم و  نشور  مود  لوا و  تهج  ندوب  ساسایب  متـشاد  اهنآ  زا  یکی  اب  اتـسار  نیمه  رد  بناجنیا  هک  ياهرظاـنم  زا  لـصفم  هرظاـنم 
ار وا  هک  اهیناریا  دش . دجسم  دراو  ناریا  مرتحم  نیلوئسم  زا  یکی  هک  مدوب  دهاش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  دجـسم  رد  دوب : نینچ 

بناجنیا هب  اهنآ  زا  رفن  کی  دندومن ، يریگولج  تاولـص  نداتـسرف  زا  هرـصاحم و  ار  اهنآ  نیرومأم  دندرک ، دنلب  تاولـص  هب  ادص  دـندید 
نارازگزاـمن یترپساوح  بجوم  وـگب  تسا ، مارح  وـگن  متفگ : دـییوگیمن ؟ دـینکیمن و  يریگوـلج  ارچ  تسا ، مارح  لـمع  نیا  تفگ :
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- غولـش یمومع و  ياهناکم  نینچ  رد  هک  میاهداد  رکذت  نویناحور »  » امو دوشیم ، نیریاس  شمارآ  مظن و  ندروخ  مهرب  بجوم  دوشیم ،
لمع و نیا  هن  تفگ :  73 ص : ام ، ياهخـساپ  تسین . حیحـص  یلامعا  نینچ  تسا - ترایز  نآرق و  اعد و  تدابع و  لوغـشم  سک  ره  هک 

َِکَئلوُأ ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ْمُهَتاَوْصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا : هدومرف  دنوادخ  هک  اریز  تسا ، مارحو  عرش  فالخ  نداتسرف  تاولـص  هنوگنیا 
ادخ تقیقح  رد  هک  دنتـسه  اهنآ  دنیوگ ، نخـس  ادخ  لوسر  دزن  هتـسهآو  مارآ  يادـص  اب  هک  نانآ  « 1  » يَْوقَّتِلل ْمَُهبوـُُلق  ُهَّللا  َنَحَْتما  َنیِذَّلا 

ناناملـسم لاعتم  دـنوادخو  تسا  یقالخا  رما  نایب  ماقم  رد  هکرابم  هیآ  نیا  ًالّوا : متفگ : تسا . هدومزآ  يوقت  عیفر  ماقم  يارب  ار  ناشیاهلد 
شیاسآ ندز  داد  اب  بدایب  نادان و  صاخشا  هکنیا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هب  تبـسن  بدا  تیاعر  هب  دنکیم  بیغرت  ار 

وگ تفگ و  هلداجم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  لباقم  رد  دارفا  هک  تسا  ییاج  هب  طوبرم  دننکن و  بلـس  ار  ترـضح  نآ 
لوسر میرکت  نداتـسرف ، تاولـص  اما  دندرکیم  دنلب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  لباقم  رد  ار  دوخ  يادص  یهاگ  دندرکیم و 
ندرک دنلب  ادص  ندز و  داد  تمرح  رب  تلالد  هیآ  نیارگا  ًایناث : دوشیمن . نداتسرف  تاولـص  لماش  هیآ  نیا  اذل  وا . اب  هلداجم  هن  تسا  ادخ 

شومارف ار  دوخ  دـیهدیم و  نامرف  یکین  هب  ار  مدرم  اـیآ  « » 2 « ؛ ْمُکَـسُفنَأ َنْوَسنَتَو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأتَأ  دینکیمن ؟ تیاعر  امـش  ارچ  دراد 
مّلسم ردق  و  هَّللا » لوسر  دنع  : » دینک تبحص  هتسهآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دزن  تسا : هدومرف  هکرابم  هیآ  ًاثلاث : دینکیم ».
لماش تسا و  فیرش  دقرم  پچ  تمـس  رـس و  يالاب  هسّدقم و  هضور  دننام  فیرـش ، دقرم  فارطا   74 ص : ام ، ياهخـساپ  هلمج ، نیا  زا 

: متفگ مینزیم . فرح  هتـسهآو  میناوخیم  اعد  هتـسهآو  مینکیم  تیاعر  ام  تفگ : دوشیمن . دراد  هلـصاف  رّهطم  دـقرم  زا  هک  ییاهتمـسق 
دیوگیم هک  یتقو  دـیوگیم و  هماقا  یتقو  ًاصوصخ  دـنز ، یمدایرف  وگدـنلب  دـنچ  اب  نّذؤم  ًاّبترم  هک  تسین  رگم  دـینکیمن ، تیاعر  ریخ ،

امـش يادـص  هک  يروطب  دـییوگیم  نیمآ  دـنلب  يادـص  اب  نیمومأم  تعامج و  ماما  نینچمه  اههدرم ،) رب  زاـمن  « ) تاومـألا یلع  ةالـصلا  »
زامن يارب  اـًلّوا : متفگ : مینکیم . اـعد  اـم  تفگ : دـییوگب . هتـسهآ  ار  اـهنیا  همه  دـیناوتیم  هکنیا  لاـح  دوریم و  مه  دجـسم  زا  جراـخرد 

اعد زین  تاولـص  درادـن ، یعنام  تسا و  اعد  نیمآ »  » رگا ًایناث : تسین . اعد  ترابع ، نیا  و  تاومألا » یلع  ةالـصلا   » دـینزیم داد  ناتیاههدرم 
نآرق و تاـیآ  فـالخ  رب  نیمآ »  » نتفگ اـب  امـش  دـنناوخب و  هتـسهآ  ار  اـعد  هک  تسا  بساـنم  تاـیاور ، نآرق و  تاـیآ  قبط  ًاـثلاث : تسا .

لمع زاب » نب  هَّللادبع   » دوخ ماع  یتفم  هتفگ  فالخ  رب  نینچمه  دـینکیم ، لمع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  روتـسد  فالخرب 
مادک فالخ  رب  ام  تفگ : دندادیم . شوگ  دندوب و  هدز  هقلح  ام  رود  یناریا  برع و  ياهّدـع  دـش و  تحاران  تخـس  اجنیا  رد  دـینکیم .

«1  » َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحیَال  ُهَّنِإ  ًۀَـیْفُخَو  ًاعُّرَـضَت  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  هکرابم : هیآ  فالخ  رب  متفگ   75 ص : ام ، ياهخـساپ  مینکیم ؟ لمع  تیاور  هیآ و 
هیآ فـالخ  رب  و  درادیمن . تسود  ار  ناراـکزواجت  زگره  دـنوادخ  هک  دـیناوخب  هتـسهآ  يادـص  هب  يراز و  عّرـضت و  هب  ار  دوخ  يادـخ 

هیلع و هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  باطخ  هک  « 2 . » ِلاَصْآلاَو ِّوُدُْغلِاب  ِلْوَْقلا  ْنِم  ِرْهَْجلا  َنُودَو  ًۀَـفیِخَو  ًاعُّرَـضَت  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذاَو  هکرابم :
. نک دای  ماش  حبـص و  رد  ینک و  دنلب  ادص  هکنآیب  یناهنپ و  يراز و  عّرـضت و  اب  دوخ ، لد  رد  ار  دوخ  يادخ  نک  دای  تسا : ملـس  هلآ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دنتفگیم ، رکذ  دندناوخیم و  اعد  دنلب  يادص  اب  مدرم  هک : تسا  تیاور  امش  لوبق  دروم  ياهباتک  رد  زین 
اب کیدزن و  اونـش و  هک  دیناوخیم  ار  یـسک  هکلب  دیناوخیمن ، هک  ار  بیاغ  اونـشان و  دینک ) رکف   ) دییآ دوخب  ساّنلا ، اهُّیأ  دومرف : ملـس  و 

تایاور رد  تسین . بیاغ  رود و  دنوادخ   76 ص : ام ، ياهخساپ  تسین ، اونشان  دنوادخ  دینک ، اعد  هتسهآ  مدرم  يا  ینعی  «- 3  » تسا امش 
نآ يزور  نیرتهب  دوش و  ماجنا  یناهنپ  روط  هب  افخ و  رد  هک  تسا  ییاـعد  رکذ  اـعد و  نیرتهب  دومرف : ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  زین  هعیش 
هداد روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  منادیم  طقف  منادیمن ، ار  اهنیا  نم  تفگ : «. 1  » دشاب فافک  هزادـنا  هب  هک  تسا 

روتـسد فالخ  رب  نآرق و  تایآ  فالخ  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ینعی  متفگ : دییوگب . دـنلب  يادـص  اب  ار  نیمآ »  » تسا
هک زاـب » نب  هَّللادـبع   » امـش گرزب  یتفم  نینچمه  تسا ؟ هداد  روتـسد  تسین » بیاـغ  رَک و  ادـخ  دـینک ، اـعد  هتـسهآ  : » دومرف هک  شدوخ 

نیا ایآ  منادب ، وگب  نونکا  2 ؟»  » تسا تعدب  یعمج  هتسد  دنلب و  يادص  اب  نتفگ  رکذ  تسا : هتفگن  شباتک  رد  رگم  دیراد  شلوبق  ًامومع 
فالخ رب  نآرق و  تایآ  فالخرب  تسین ؟ تعدب  یعمج  هتـسد  دنلب و  يادص  اب  نیمآ  نتفگ  نیا  دّدـعتم و  ياهوگدـنلب  اب  اهندز  داد  همه 

ام زا 77ياهخساپ  هحفص 23 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هتسد نداتسرف  تاولص  اما  تسین ؟ زاب  نب  ناتدوخ ، یتفم  هتفگ  فالخ  رب  تسین ؟ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  روتـسد  تنس و 
اجنیا هب  هک  تبحص  تسا ؟ ّتنس   77 ص : ام ، ياهخساپ  نآرق و  فالخ  رب  تسا و  تعدب  ییانثتسا  هعقاو  کی  رد  مه  نآ  نایعیش  یعمج 

يور ار  اهتسد  دهشت  لاح  رد  ام  ارچ  شسرپ 21 : دش . جراخ  تعرس  اب  تیعمج  نیب  زاو  دیشک  نم  تسد  زا  ار  شتسد  یتحاران  اب  دیـسر 
: خساپ دنهدیم ؟ تکرح  دهشت  لاحرد  ار  دوخ  هبابس  تشگنا  ننـست  لها  یلو  مینابـسچیم ؟ رگیدکی  هب  ار  اهتـشگنا  میراذگیم و  اهنار 

لمع دناهدرک  لمع  هدومرف و  هک  يروط  هب  هتفرگ و  اهنآ  لمع  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  تایاور  زا  ار  زامن  تاّبحتسم  بادآ و  نایعیشام 
تسا مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روتـسد  قباطم  هک  هنوگ  نآ  هب  ار  اهتـشگنا  اهتـسد و  مینکیم و 

لالدتـسا تسا  هدـمآ  ملـسم  حیحـص  رد  قیرط  دـنچ  هب  هک  تیاور  ود  هب  دـننکیم و  لمع  نیا  فـالخ  رب  ننـست  لـها  یلو  میهدیم  رارق 
هیجوت رد  اّما  « 1 - » ۀباّبسلا هعبصأب  راشاو  درک - هراشا  هبابس  تشگنا  اب  زامن  دهشت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  دننکیم 

تـشگنا تسا  بحتـسم  دّهـشت  لاحرد  دـناهتفگ : اهیکلام  دـنراد . فالتخا  مه  اب  زین  نآ  تیفیک  رد  دـنراد و  فـالتخا  نآ  زا  دوصقم  و 
فرط هب  ار  تشگنا   78 ص : ام ، ياهخساپ  هلا » ال   » نتفگ لاحرد  دهشت  رخآ  رد  دناهتفگ : اهیفنح  دنهد . تکرح  رّرکم  روط  هب  ار  هبابس 

اب دنکیم و  ادخ  ریغزا  تیهولا  یفن  هلإ » ال   » نتفگ اب  نابز ، هلیـسو  هب  رازگزامن  ینعی  دـنروایب ، نییاپ  هَّللا » ّالإ   » نتفگ لاح  ردو  دـنربب  الاب 
ندروآ نییاپ  اب  دـنکیم و  ادـخ  يارب  تیهولا  تابثا  هَّللا » اـّلإ   » نتفگ اـب  دـنکیم و  ادـخریغ  زا  تیهولا  یفن  زین  تشگنا  هلیـسو  هب  هراـشا 

ندرکگنهامه تسا . تابثا  هب  هراشا  ندروآ  نییاپ  تسا و  یفن  هبهراشا  ندرب ، الاب  . ] دـنکیمادخ يارب  تیهولا  تابثا  هب  هراـشا  تشگنا 
« هَّللا ّالإ   » نتفگ ماگنه  دناهتفگ : اهیعفاش  دننک . هراشا  هبابس  تشگنا  ابادخ  مان  ظّفلت  ماگنه  دناهتفگ : اهیلبنح  « 1 [. » داقتعا لعف و  لوق و 

الاب تکرح  نودـب  ار  تشگنا  ناـنچمه  زاـمن  مالـس  اـت  رخآ  دّهـشت  ردو  نداتـسیا  تقو  اـت  لوا  دّهـشت  رد  دـنربب و  ـالاب  ار  هبابـس  تشگنا 
لها یلو  میهدیم  ار  زامن  مالـس  هبترم  کی  طقف  تسا  هلبق  هب  ور  نامتروص  هک  یلاـح  رد  نایعیـش »  » اـم ارچ  شسرپ 22 : «. 2  » دنرادهگن
رازگ زامن  هک  تسا  مّلـسمو  تباث  هعیـش  هقف  رد  خساپ : دنهدیم ؟ مالـس  ود  دننادرگیمرب و  پچ  تسار و  تمـس  هب  ار  ناشتروص  نّنـست 

یتیاور هب  هجوت  اب  ننست  لها  یلو  دوشیم   79 ص : ام ، ياهخساپ  لطاب  زامنّالإ  دنادرگرب و  هلبق  زا  ار  شتروص  دیابن  مالس  لاح  رد  یتح 
دهد مالس  دنادرگرب و  تسار  تمس  هب  ار  شتروص  مالس  ماگنه  رازگزامن  هک  دننادیم  بحتـسم  « 1  » تسا هدش  لقن  ناشیاهباتک  رد  هک 
یلو دنکیم  تیافک  مالس  کی  دناهتفگ  اهنآ  زا  یـضعب  ًانمـض  « 2 . » دهدب رگید  مالـس  کی  دنادرگرب و  پچ  تمـس  هب  ار  تروص  زاب  و 

«3 . » تسین لطاب  شزامن  تفگ  مالـس  کی  طقف  یـسک  رگا  هک  دـنراد  قافتا  لاـح  نیع  رد  دـننادیم و  بجاو  ار  مالـس  ود  ره  ناـشرثکا 
هَّللا ۀـمحرو  مکیلع  مالـسلا   » نتفگ ماگنه  يدارف ، هچ  تعامج ، هچ  رازگزامن - تسا  بحتـسم  هک : تسا  هدـمآ  زین  هعیـش  هقف  رد  رکذـت :

رد نینچمه  دهد . مالـس  دنک و  هراشا  تسار  تمـس  هب  ددرگن  رب  هلبق  زا  تروص  هک  يروط  هب  نآ  ریغ  وربا و  ای  مشچ  هشوگ  اب  هتاکربو »
هراشا پچ  تمـس  هب  دش  هتفگ  هک  وحن  نامه  هب  تسا  بحتـسم  دـشاب ، يرگید  مومأم  مومأم ، پچ  تمـس  هک  یتروص  رد  تعامج  زامن 

اب بجاو  طایتحا  رب  انب  هک  تسا  يروآ  دای  هب  مزال  تسین .) بحتـسم  تعامج  ماما  رب  مود  مالـس  نیا  یلو   ) دـهدب ار  زاـمن  مالـس  دـنک و 
یلب دننکیم ، مالس  یسک  هب  ًاتقیقح  هک  دننک  دصق  دیابن  پچ ، تسار و  تمس  هب  هراشا  اب  و  هتاکربو » هَّللا  ۀمحرو  مکیلع  مالـسلا   » نتفگ
زامن رد  دـننکیم و  مالـس  لامعا ، هدنـسیون  کـلم  ود  هب  هک  دـنهد  روطخ  ناـشبلق  هب  دـنناوتیم  يدارف  زاـمن   80 ص : اـم ، ياهخـساپ  رد 
شبلق هب  مومأم  دنکیم و  مالس  نیمومأم  هب  لامعا و  هدنـسیون  کلم  ود  هب  هک  دهد  روطخ  شبلق  هب  تسا ) زیاج   ) دناوتیم ماما  تعامج ،

مییوگیم و ریبکت  هبترم  هس  زامن ، مالس  زا  دعب  نایعیش  ام  ارچ  شسرپ 23 : «. 1  » دنکیم مالس  نیمومأم  تعامج و  ماما  هب  هک  دهد  روطخ 
بحتسم هعیش  هقف  رد  خساپ : زامن  مالس  زا  دعب  ریبکت  هس  دننکیمن ؟ ار  راک  نیا  نّنست  لها  یلو  میربیم  الاب  ار  اهتـسد  ریبکت  نتفگ  عقوم 

، دـنربب ـالاب  اهـشوگ  لـباقم  اـت  ار  اهتـسد  ریبکت  ره  نتفگ  ماـگنه  تسا  بحتـسم  دوش و  هتفگ  ریبـکت  هبترم  هس  زاـمن  مالـس  زا  دـعب  تسا 
زا دعب  نتفگ  ریبکت  نّنـست  لها  یلو  دنربب  الاب  ار  اهتـسد  زامن  نیب  ياهریبکت  زامن و  لّوا  ریبکت  نتفگ  ماگنه  تسا  بحتـسم  هک  هنوگنامه 
زا لبق  ریبکت  زامن و  لّوا  ریبکت  نتفگ  ماگنه  هتبلا  دنربیمن ، الاب  مه  ار  ناشیاهتـسد  اذل  دنیوگیمن و  دـننادیمن و  بحتـسم  ار  زامن  مالس 
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هتفگ نّنـست  لها  یتفم  زاـب  نب  «. 2  » دـنربب الاب  ار  اهتـسد  دـننادیم  بحتـسم  مّود  تعکر  يارب  نتـساخرب  ماگنه  عوکر و  زا  دـعب  عوکر و 
مالس زا  دعب  اهتسد   81 ص : ام ، ياهخساپ  ندرب  الاب  هک  دنکیم  حیرصت  تسین و  عورـشم  تسد  ندرب  الاب  دروم  راهچ  نیا  ریغ  رد  تسا :

دننیبیم اهنآ  یتقو  هک  هدش  ببس  فرح  نیمه  تسا و  هدوب  هعیش  لمع  هب  شرظن  حیرصت  نیا  رد  ًارهاظ  و  « 1 . » دشابیمن عورشم  زین  زامن 
هب مزال  تسا . هدش  بکترم  عرش  فالخ  هعیش  دننکیم  نامگ  اریز  دنوشیم  تحاران  دنربیم  الاب  ار  اهتسد  زامن  مالس  زا  دعب  نایعیش  هک 

ةالصلا ح دعب  رکذلا  باب   ) ملـسم حیحـص  و  ح 842 ) ةالـصلا ، دـعب  رکذـلا  باب  ناذألا  باتک   ) يراخب حیحـص  رد  هک : تسا  يروآ  داـی 
ربخاب ریبکت  ندینـش  هلیـسوب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زامن  ندـش  مامت  تعامج ، زاـمن  رد  مدرم  هکنیا  رب  ینبم  هدـمآ  یتاـیاور  ( 583

، میتسه زامن  لوغـشم  هک  یماگنه  نایعیـش ، ام  ارچ  شـسرپ 24 : تسا . هدـشیم  هتفگ  ریبکت  اهزامن  زا  دـعب  دوشیم  مولعم  دـناهدشیم و 
اب یّتح  زامن ، لاحرد  یهاگ  ننـست  لها  یلو  میهدیمن  ناشن  لـمعلا  سکع  میوشیمن و  عناـم  دـنک  روبع  اـم  يولج  زا  یـصخش  هچناـنچ 

ناـکم رگا  هک  تسا  تباـث  هعیـش  هقف  رد  خـساپ : دـننکیم ؟ يریگولج  تعناـمم و  اـهنآ  يوـلج  زا  صاخـشا  روـبع  زا  تنوـشخ  يدـنت و 
لئاح اهنآ  وا و  نایم  هک  دـنراذگب  دوخ  يولج  حـیبست - لثم  ولو  يزیچ - تسا  بحتـسم  دـشاب  مدرم  رورم  روبع و  ضرعم  رد  رازگزاـمن 
عنام دـنک ، روبع  ام  يولجزا  یـسک   82 ص : ام ، ياهخـساپ  زاـمن  لاـحرد  هچناـنچ  اذـل  درادـن ، ياهفیظو  نیا  زا  شیب  رازگزاـمن  ددرگ و 

ياهباتک رد  هک  یتاـیاور  ياـضتقم  هب  اـهیکلام  اـهیفنح و  لـثم  ننـست  لـها  زا  یخرب  یلو  میهدیمن  ناـشن  یلمعلا  سکع  میوشیمن و 
رازگزامن دناهتفگ : هتسناد و  زامن  نالطب  بجوم  دراوم  یـضعبو  دننادیممارح  ار  رازگزامنيولج  زا  روبع  « 1  » تسا هدش  دراو  ناشربتعم 

مارح دراوم  زا  یـضعب  رد  اهیعفاش  و  دـننکیم . تیاعر  زین  اهنآ  دوخ  دریگب و  ار  رباع  يولج  نکمم  وحن  ره  هب  دـیاب  زامن  لاح  نامه  رد 
نینمؤم رب  میدرک ، لقن  هچنآ  هب  هجوت  اب  «. 2  » تفرگ ار  رباع  يولج  هراشا ، اب  تسا  رتهب  دناهتفگ : دننادیم و  هورکم  اهیلبنح  دـننادیم و 

روبع اهنآ  يولج  زا  زامن  لاحرد  دـنوشن و  اـهنآ  یتحاراـن  بجوم  دنرامـش و  مرتحم  ار  ناـنآ  یهقف  تاداـقتعا  دـننک و  تیاـعر  هک  تسا 
ناـنآ هقف  هب  دنتـسم  هکلب  تسین  داـنع  ضرغ و  يور  زا  دـنریگیم  ار  رباـع  يوـلج  تنوـشخ  اـب  اـهنآ  زا  یـضعب  رگا  هک  دـننادب  دـننکن و 
عقاوم رد  زین  یبنلا  دجـسم  هدش و  انثتـسا  مکح  نیا  زا  تیعمج  ترثک  ظاحل  هب  مارحلا  دجـسم  دناهتفگ : هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـشابیم .

ياهخساپ هک  تعامج  زامن  زا  دعب  دنکیم و  روبع  اهفص  نیب  رد  اج  ندرک  ادیپ  يارب  صخش  هک  زامن  يانثا  رد  عورـش و  زا  لبق  غولش و 
یبنلا دجـسم  رد  زامن  ندناوخ  «. 1  » دناهتـسناد زیاج  ار  رورم  روبع و  تسا ، غولـش  دنتـسه و  دجـسم  زا  جورخ  لاحرد  مدرم   83 ص : ام ،

، دنناوخیم نآرق  يریگمشچ  روط  هب  نّنست  لها  یلو  دنوشیم  لوغشم  نآرق  ندناوخ  هب  رتمک  یبّنلا  دجسم  رد  نایعیش »  » ارچ شسرپ 25 :
ترداـبم نآرق  ندـناوخ  هب  دـیابو  دـیاش  هک  هنوگنآ  اـهیناریا  هنافـسأتم  هک  درک  فارتعا  دـیاب  خـساپ : اـهزامن ؟ زا  دـعب  لـبق و  ًاـصوصخ 

هـسلج لیکــشت  زا  فـلا - تـسا : زیچ  دـنچ  رما  نـیا  تـلع  نـکیل  هَّللا . ءاـش  نا  ددرگ . فرطرب  دوـبمک  نـیا  تـسا  دـیما  هـک  دـنزرویمن 
عاـمتجا هنوـگره  زا  دجـسم  لـخاد   ) تسا عوـنمم  دـنیوگیم  دـننکیم و  يریگوـلجیناریا  نایعیـشطسوت  نآرق  تئارق  يارب  یعمجهتـسد 

دیاب هک  یتّذـل  دنتـسه و  مورحم  نآرق  تاـیآ  مهف  زا  ًارثکا  دنتـسه  ناـبز  سراـف  نوچ  یناریا  نایعیـش  ب - دـننکیم .) تعناـمم  اـهیناریا 
رد نآرق و  لوزن  زکرم  رد  مه  نآ  نآرق ، ندناوخ  شزرا  تیّمها و  دیاب  رگید  يوس  زا  ج - دنناوخیم . نآرق  باوث  يارب  اهنت  دـنربیمن و 

ياهتصرف رد  دننک و  كرد  رتهب  یبّنلا  دجسم  رد  ار  یبّنلا  دجسم  رد  فّرشت  روضح و  تیّمها  ات  دوش  نییبت  رتشیب  اهنآ  يارب  یبّنلا  دجـسم 
ياهزامن ندناوخ  تاولص و   84 ص : ام ، ياهخساپ  رکذ و  هب  لقاال  دنوشن  مرگرـس  دیفم  ریغ  ياهفرح  هب  اهزامن  زا  دـعب  لبق و  بسانم و 

بلغا هدش و  رتشیب  یناریا  نارئاز  نیب  رد  نآرق  هب  هجوت  ریخا  ياهلاس  رد  د - دنوش . لوغشم  دنراد  هّمذ  هب  ًالومعم  هک  ییاهاضق  زامنو  هلفان 
. دننک متخ  ار  نآرق  ًامتح  هکم  هنیدم و  رد  ات  دننکیم  شالت 

رکذت

تسا و یبّنلا » دجسم  ، » دجاسم لضفا  مارحلادجسم  زا  دعب  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  مرتحم  راّوز  هک  دوش  هداد  رّکذت  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
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روضح زامن و  دصق  هب  یبّنلا  دجسم  هب  نتفر  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  هکلب  تسا . رگید  دجاسم  رد  زامن  رازه  هد  ربارب  نآ  رد  زامن 
بحتسم مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ترایز  زا  رظن  عطق  ابو  هسفن  ّدح  یف  سّدقم  ناکم  نآ  رد 

دیراد ناوت  ات  دـیناوخب و  زامن  دایز  یبّنلا  دجـسم  رد  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا . صوصخم  باوث  يارادو 
هک دننکیم  حدَم  ار  وا  مدرم  تسا و  كریز  ایند  راک  رد  هک  تسا  هاگ  یمدآ  هک  دینادب  تسا و  ریخ  امـش  يارب  هک  دیـشاب  زامن  لوغـشم 
زا یکی  نینچمه   85 ص : ام ، ياهخـساپ  «. 1  » دشاب كریز  ترخآ  رما  رد  هک  یـسک  دـشاب  نوچ  سپ  تسا  كریز  رایـسب  صخـش  نالف 

زامن دایز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دجسمرد  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : یمرـضح  هب  فورعم  نایعیش ،
هک تسا  نایعیش  رب  نیاربانب  «. 1  » ییایب فیرـش  ناکم  نیا  هب  هک  تسین  رـسّیم  هشیمه  زادرپب ...  زامن  هب  یناوتیم  هک  رادـقم  نآ  ناوخب و 

هکنیا اما  هَّللا . ءاش  نا  دـننک ، تیاعر  نسحا  وحن  هب  ار  سّدـقم  ناکم  نآ  رد  ِندوب  ِبادآ  دـننادب و  یبّنلا  دجـسم  رد  ار  دوخ  روضح  ردـق 
تایآ يرهاظ  يانعم  اهنابزبرع  نوچ  فلا - دراد . تهج  دنچ  ًارهاظ  تسا - نیمه  مه  قح  و  دنراد - تیانع  نآرق  ندناوخ  هب  نّنست  لها 

ناشیاهزامن زا  دعب  اهنآ  ب - دنوشیم . لوغـشم  نآ  ندناوخ  هب  تبغر  اب  اذـل  دـنربیم  تّذـل  نآ  ندـناوخ  زا  دـنوشیم و  هّجوتم  ار  نآرق 
دیاب و هک  روط  نآ  ترایز  يارب  ًالوصا  اهنآ  زا  یخرب  ج - دنوشیم . لوغـشم  نآرق  ندناوخ  هب  نآ  ياج  هب  اذل  دنرادن  هعیـش  دننام  ییاعد 

ياهخساپ ندرک  دنلب  اعد  هب  تسد  دنوشیم . ندناوخ  نآرق  لوغشم  ندناوخ  ترایز  ياج  هب  ساسا  نیمه  رب  دنتـسین ، لئاق  یتیّمها  دیاش 
فیرش ربق  لباقم  هچنانچ  میوریم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ترایز  هب  یتقو  نایعیـش  ام  ارچ  شسرپ 26 :  86 ص : ام ،

دینک اعد  دیدرگرب و  هلبق  تمـس  هب  ندرک  اعد  يارب  دـنیوگیم  دـننکیم و  ضارتعا  نّنـست  لها  میرادرب  اعد  هب  تسد  میناوخب و  ترایز 
لوسر تیب  لها  هک  تسا  هدمآ  هعیـش  ییاور  بتک  رد  خساپ : دننک ؟ اعد  دـنرادرب و  اعد  هب  تسد  رّهطم  ربق  هب  ور  اهنآ  هک  هدـشن  هدـیدو 

زا ار  دوخ  تاـجاح  درادرب و  اـعد  هب  تسد  دـنک و  هلبق  هب  ور  تراـیز  ندـناوخ  زا  سپ  رئاز  دـناهدومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 
ترایز زا  سپ  مرتحم  نارئاز  تسا  بحتـسم  نیا  ربانب  «. 1  » تسا تباجا  هب  قیال  راوازـس و  تّیفیک  نیا  هب  اعد  هک  دهاوخب  لاعتم  دنوادخ 

صاصتخا رما  نیا  دننک و  بلط  لاعتم  دنوادخ   87 ص : ام ، ياهخساپ  زا  ار  دوخ  تاجاح  دننک و  اعد  دـنرادرب و  اعد  هب  تسد  هلبق  هب  ور 
زین هفّرـشم  دهاشم  رگید  مالـسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  ترایز  هب  تبـسن  هکلب  درادن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ترایز  هب 
اهنت تسا و  هدـشن  بکترم  یعرـش  فالخ  درادرب  اـعد  هب  تسد  فیرـش  ربق  هب  ور  دـنکن و  هلبق  هب  ور  يرئاز  هچناـنچ  هتبلا  تسا . يراـج 
یتقو ترایز  زا  سپ  رئاز  هک  دنتسه  هدیقع  نیا  رب  تسا  رهاظ  ناشیاهباتک  زا  هک  يروط  هب  تّنس  لها  یلو  تسا . هدرک  كرت  ار  یبحتسم 

صخـش هک  یلاح  رد  ار  ندرک  دنلب  اعد  هب  تسد  نانآ  و  دـنک . هلبق  هب  ور  تسا  مزال  درادرب  اعد  هب  تسد  دوخ  تاجاح  يارب  دـهاوخیم 
عنم و تسا  هتشادرب  اعد  هب  تسد  ربق  هب  ور  هعیـش - ریغ  دنچ  ره  یـسک - دننیبیم  یتقو  اذل  « 1 . » دننادیمن زیاج  عورـشم و  دشاب  ربق  هب  ور 

رما نیا  نایعیـش  تسا  دیما  دننکیم . رکنم  زا  یهن  دننادیم  رَکنم  دوخ  نامگ  معز و  هب  ار  ندرک  اعد  هنوگنیا  نوچ  دننکیم و  يریگولج 
ماگنه نایعیش  زا  یضعب  ارچ  شسرپ 27 : دنوشن . هجاوم  زین  نّنست  لها  ضارتعا  اب  دشاب و  رتکیدزن  تباجا  هب  ات  دننک  تیاعر  ار  بحتـسم 

ار ربق  رانک  رد  ندـناوخ  زامن  ننـست  لها  زا  ياهدـع  خـساپ : دـنریگیم ؟ رارق  ننـست  لـها  ضارتعا  دروم  عیقب  راوید  تشپ  زاـمن  ندـناوخ 
ناتسربق رد  ربق و  رانک  رد  زامن  ار  عیقب  تشپ   88 ص : ام ، ياهخساپ  ندناوخ  زامن  لیلد  نیمه  هب  و  « 2  » دننادیم كرش  بجوم  تعدب و 

نآ رد  زامن  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يربق  يدجـسم  رد  هاـگره  هک  تسا : هتفگ  هنیمز  نیا  رد  ناتـسبرع  قباـس  یتفم  زاـب » نب   » دـننکیم یقلت 
مولعم هتبلا  « 2 . » دـنریگب ار  وا  ولج  دـننک و  شعنم  تسا  بجاو  دـناوخب  زاـمن  ربـق  راـنک  رد  یـسک  رگا  تسا : هتفگ  و  « 1  » تسین حیحص 
اهنتهن ارچ  دـشابیم  ءایبنا  ریغ  مالـسلا و  مهیلع  ءایبنا  همه  نآ  هک  مارحلا  دجـسم  رد  دراد و  دوجو  ربق  هس  هک  یبنلا  دجـسم  رد  ارچ  تسین 

؟ دـناهدومرف ناـیب  دجـسم  ود  نآ  رد  زاـمن  يارب  باوث  همه  نآ  هدـش و  بجاو  فاوط  زاـمن  ندـناوخ  هکلب  هدـشن ، عونمم  ندـناوخ  زاـمن 
رانک رد  یبنلادجـسم  رد  شیوخ  هرجح  رد  لاس  نیدنچ  ّتنـس  لها  خیراوت  قبط  هک  هشیاع  هرابرد  تشاد  دـنهاوخ  یخـساپ  هچ  نینچمه 
عیقب رانک  رد  ندناوخ  زامن  اهنآ  نوچ  لاح  ره  هب  « 3 « ؟ تسا هدناوخیم  زامن  رمع  رکبابا و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق 
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هک دـنناوخب  عیقب  رانک  رد  ار  ترایز  زامن  هکنیا  ياج  هب  دـننک و  تیاـعر  نینمؤم  تسا  بساـنم  اذـل  دـننادیمن  زیاـج  ار  دـحا  ناتـسربق  و 
ص: ام ، ياهخـساپ  زا  جراخ  رد  زامن  رازه  هد  لداعم  شباوث  هک  دـنناوخب  یبّنلا  دجـسم  رد  ار  نآ  دوش . اهنآ  بناج  زا  اوران  ماهتا  بجوم 

. تسا یبّنلا  دجسم   89

رکذت ود 

یکی دناوخب ، زامن  یـسک  دیابن  هدش و  یهن  زامن  ندناوخ  زور  زا  یتاعاس  رد  هک  دندقتعم  ننـست  لها  زا  یخرب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  - 1
تـشپ ًاعون  هک  یناسک  و  « 1 . » تسا باتفآ  بورغ  ات  رـصع  زامن  زا  دـعب  يرگید  باتفآ و  ندـمآرب  ات  حبـص  زامن  زا  سپ  اهتعاس  نآ  زا 

هب هک  روبقرانک  رد  ندناوخ  زامن  تهج  زا  یکی  دنریگیم : رارق  ضارتعا  ماهتا و  دروم  تهج  ود  زا  دنناوخیم  زامن  عقوم  ود  نیا  رد  عیقب 
تیب لها  هب  نادنمهقالع  رب  اذل  تسا ، هدش  زامن  زا  یهن  هک  یتقو  رد  ندناوخ  زامن  تهج  زا  مود  تسا . كرش  بجوم  مارح و  اهنآ  هتفگ 

دنتسه و يرفعج  اهنیا  دوش  هتفگ  هک  دننکن  يراک  دنوشن و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تناها  ببس  دوخ  لامعا  اب  هک  تسا  مالسلا  مهیلع 
هک دـننک  لاؤس  ملع  لها  زا  دـیاب  مرتحم  نیرئاز  هصالخ  دـننک و  هاگن  هعیـش  هب  كرـشم  دـید  هب  ای  دـننکیمن  تیاـعر  ار  یعرـش  لـئاسم 

ندش مامت  زا  دعب  ياهّدع  یبنلا ، دجـسم  رد  هک  دوشیم  هدـید  - 2 90 ص : ام ، ياهخـساپ  « 2 . » دـنناوخب زامن  اـجک  تقو و  هچ  هنوگچ و 
- دـش هتفگ  اًلبق  هک  هنوگنامه  تنـس - لـها  هکنیا  لاـح  دـنناوخیم و  ار  ناـشدوخ  حبـص  زاـمن  دـنزیخیم  رب  هلـصافالب  تعاـمج ، زاـمن 
هک تسا  نینمؤم  رب  اذـل  دـننادیم . عرـش  فالخ  ار  نآ  دـناوخب و  زامن  باتفآ  عولط  ات  دـیابن  دـناوخ  ار  حبـص  زامن  هک  یـسک  دـنیوگیم 
مه تعامج ، هب  ار  زامن  نامه  نآ  زا  سپ  دـنناوخب و  ار  ناشزامن  تعامج  زامن  زا  لبق  دـننک ، طایتحا  دـنهاوخب  هچنانچ  دـننک و  تیاـعر 

هدناوخن حبـص  زامن  دوشیم و  دجـسم  دراو  تعامج  زامن  زا  دعب  هک  یـسک  هتبلا  دوب . دـهاوخ  رتشیب  باوث  شاداپ و  بجوم  هک  دـنناوخب 
زا یخرب  هب  تبسن  نایعیـش  ارچ  شسرپ 28 : دننکیمن . لاکـشا  هدش و  انثتـسا  مکح  نیا  زا  دناوخب  دجـسم  ّتیحت  زامن  دهاوخیم  ای  تسا 

دروم هک  دنتسه  انتعایب  ياهباحـص  هب  تبـسن  نایعیـش  خساپ : دننکیم ؟ هقالع  راهظا  ّتنـس  لها  یلو  دنتـسه  انتعایب  توافتیب و  هباحص 
، تسا دوجوم  هعیش  ربتعم   91 ص : ام ، ياهخساپ  بتک  رد  نآ  لیلد  دناهتفرگ  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  بضغ 

حیحـص  » رد فلا - مینکیم : هراشا  تسا  هدـمآ  يراخب » حیحـص   » و ملـسم » حیحـص   » باـتک رد  هک  نآ  لـلع  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  اـم  و 
هب ار  همطاف  هکیسک  سپ  تسا  نم  نت  هراپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  يراخب »

باتک نیمه  رد  نینچمه  تسا . هدرک  لقن  دروم  دـنچ  رد  ار  تیاور  نیا  يراـخب » حیحـص  « » 1 . » تسا هدروآ  بضغ  هب  ارم  دروآ  بـضغ 
ثرا و هبلاطم  رکبوبا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلحر  زا  دـعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  داد  ربخ  هشیاـع  هک : تسا  هدـمآ 

هدومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تفگ : رکبوبا  درک ، دوب  هدـنام  ياـج  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوـسر  زا  هچنآ 
درک و بضغ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـیوگ : هشیاع  تسا . هقدـص  میراذـگب  اـجب  دوخ  زا  دـعب  اـم  هچنآ  دربیمن و  ثرا  اـم  زا  یـسک  تسا :
زا دعب  هام  شـش  مالـسلا  اهیلع  همطاف  92 و  ص : اـم ، ياهخـساپ  درک  يرود  وا  زا  دزن و  فرح  وا  اـب  دوب  هدـنز  اـت  درک و  كرت  ار  رکبوبا 

ربنم يالاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  ملسم » حیحـص   » رد ب - «. 1  » دوب هدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
همطاف هچنآ  ارم  دنکیم  ّتیذاو  دنک  تحاران  ار  وا  هچنآ  ارم  دـنکیم  تحاران  تسا  نم  نت  هراپ  نم  رتخد  دومرف : ناناملـسم ) روضحرد  )

يارب دوش  روبجم  هکنآ  ات  دـننک  در  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  فرح  هکنیا  زا  رتـالاب  یتّیذا  هچ  هک  مینکیم  لاؤس  نونکا  «. 2  » دنک تّیذا  ار 
دزن مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تسا ، يراخب » حیحـص   » رد هک  يروط  هب  و  دهد ، هئارا  هاوگ  دهاش و  شیوخ  ياعدم  تابثا 

همطاف رایتخا  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هکرت  زا  يزیچ  دادن و  رثا  بیترت  رکبوبا  لاح  نیع  رد  « 3  » داد تداهش  رکبوبا 
هب قّلعتم  هک  ار  هنیدم  تاقدص  رمع  رکبوبا ، زا  دـعب  هک : تسا  هداد  ربخ  هشیاع   93 ص : ام ، ياهخساپ  نامه  یلب  دادن ، رارق  مالـسلا  اهیلع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هکرت  هیقب  یلو  داد  رارق  سابع  مالسلا و  هیلع  یلع  رایتخا  رد  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
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دناهتشاد و لوبق  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ياعدا  تّحص  هک  دهدیم  ناشن  رما  نیا  يرآ  «. 1  » دادن لیوحت  ربیخ  كدف و  زا  ار  ملس 
یلص هَّللا  لوسر  زا  تیاور  نآ  هدوبن و  نینچ  هک  ضرف  رب  و  درک ، ّدر  ار  ترضح  نآ  نخس  لاح  نیع  رد  تسا  هدوبن  دیدرت  کش و  ياج 
رارق وا  نت  هراپ  رایتخارد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هکرت  زا  يرادـقم  لقاال  هک  دـشیم  هچ  دـشابن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
اهیلع همطاف  ایآ  دنهدب ؟ مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هب  يزیچ  هک  دوب  هدرک  یهن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ایآ  دـندادیم .
لوسر هکرت  هک  ضرف  رب  تشادن ؟ مارتحا  هزادنا  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تامحز  ایآ  تشادن ؟ قح  رادقم  نیا  مالـسلا 
لیوحت مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  نآ  زا  يزیچ  هک  دندوبن  یضار  ناناملسم  ایآ  دشاب ، ناناملسم  همه  هب  قلعتم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا 

هب اهنآ  هک  تسا  نیا  دـننکیم  هیرگ  اهنآ  يارب  یّتح  ّتبحم و  راهظا  هباحـص  زا  یخرب  هب  تبـسن  ّتنـس  لها  زا  يدادـعت  هکنیا  اّماو  دوش ؟
. دننکیم دامتعا  تسا  هدش  لقن  هباحص  زا  یخرب  تلیضف  رد  ناشدوخ  ياهباتک  رد  هک  یتایاور  هب  اهنت  هتسیرگن و  هیوسکی  ایاضق 

هرظانم

( یلب ریخ ، ، ) معن ال ، متفگ : دنتسه . انتعا  یب  هباحص  زا  یضعب  هب  تبسن  نایعیش  ارچ  دیـسرپ  دش و  وربور  نم  اب  تّنـس  لها  زا  یکی  يزور 
نابرهمو و میحر  رازآیب ، نامیا ، اـب  يدرم  هک  دـناهدرک  یفرعمو  تسا  هدـش  فیرعت  امـش  يارب  هک  يا  هباحـص  متفگ : هچ ؟ ینعی  تفگ :

همطاف هک  ار  ياهباحص  اما  دنیوگیم ، انثو  حدمار  وا  هکلب  دنتسین  انتعایب  ياهباحص  نینچ  هب  تبـسن  زگره  نایعیـش  تسا ، هدوب  هاوخریخ 
زادعب دوز  یلیخ  یناوج و  رد  هکنیا  ببـس  دیاشو  دزن  فرح  وا  اب  دوب  هدنز  ات  هک  يروط  هب  هدروآرد  بضغ  هب  هدرزآ و  ار  مالـسلا  اهیلع 

کی ناونع  هب  مه  امـش  دنتـسه . انتعایب  وا  هب  تبـسن  دنرادیمن و  تسود  ار  یباحـص  نینچ  یلب  دوب . یتحاران  نیمه  تفر  ایند  زا  شردپ 
رجا امش  زا  نم  وگب  « 1  » َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأَال  ُْلق  هکرابم  هیآ  هب  هجوتاب  ًاصوصخ  یشاب ، نایعیـش  دننام  دیاب  ناملـسم 

. دیـشاب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  لآ  رادتـسود  دیراد و  روظنم  نادنواشیوخ  قح  رد  ار  تّبحم  هک  مهاوخیمن  نیا  زج  تلاسر 
یب ینیبدـب و  زّوجم  دـنک  ّتیذا  ار  وا  یـسک  هچنانچ  یلو  تسین  زیاج  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ّتیذا  تفگ : درم  نآ   95 ص : ام ، ياهخـساپ 

ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  همطاف  سک  ره  دومرفن : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ایآ  متفگ : باوجرد  دوشیمن . وا  هب  ییانتعا 
: تسا هدومرفن  دنوادخ  ایآ  متفگ : تسا . هدرک  لقن  يراخب  حیحـص  هک  تسا  یبلطم  نیا  يرآ ، تفگ : تسا ؟ هدرک  ّتیذا  ارم  دنک  تّیذا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  هک  نانآ  « 1  » ًانیِهُم ًاباَذَع  ْمَُهل  َّدَعَأَو  ِةَرِخْآلاَو  اَْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ْمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

يراوخ ّتلذ و  اب  یباذع  نانآ  يارب  دیامرفیم و  رود  دوخ  تمحر  زا  هدرک و  نعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دـننک  ّتیذا  ار  ملس 
هقالع مدع  ببس  يرآ  دش . رود  نم  زا  یتحاران  تینابـصع و  اب  تفرگ و  ار  شیاهشوگ  مدناوخ  ار  هیآ  نیا  هک  نیمه  تسا . هتخاس  اّیهم 

دـصرددص تّنـس  لـها  دزن  هک  ییاـهباتک  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  روما  لـیبق  نیمه  اـهنآ  ناتـسد  مه  هباحـص و  زا  یخرب  هب  هعیش 
هب هجوتاب  تسین و  مه  نتـسنادنو  یعالّطایب  يور  زا  دـنرادن و  بّصعت  داـنع و  اـی  یـصخش ، ضرغ  زگره  تسا و  دوجوم  تسا  حـیحص 

روبق لها  ترایز  هب  هعیش  نانز  ارچ  شسرپ 29 :  96 ص : ام ، ياهخـساپ  دوب . ضارتعا  لاؤس و  ياج  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  دـش  هراشا  هچنآ 
: خساپ دنراذگیم ؟ قرف  درم  نز و  نیبو  دننکیم  يریگولج  بلاطوبا )  ) نوجح عیقب و  ناتسربق  هب  اهنز  دورو  زا  ّتنـس  لها  یلو  دنوریم 
رب طورـشم  هتبلا  تسین - درم  نز و  نیب  یقرف  تسا و  بحتـسم  نز  درم و  يارب  روـبق  لـها  تراـیز  هک  تسا  زرحم  تباـث و  هعیـش  هقف  رد 

يارب شزرمآ  بلط  ترخآ و  رما  هب  هجوت  رّکذـت و  نتفرگ و  تربع  روبق ، لـها  تراـیز  زا  ضرغ  نوچ  دـننکن - عزج  يربـصیب و  هکنیا 
ترایز دـناهتفگ : اهیعفاش  اـهیلبنح و  دراد . دوجو  فـالتخا  تّنـس  لـها  نیب  یلو  تسین  درم  نز و  نیب  یقرف  رما  نیا  رد  تسا و  تاوما 

نیا رد  هک  دـشاب  هتـشاد  هدـسفم  ترایز  هب  اهنآ  نتفر  هکنیا  رگم  ناوج - هچ  دنـشاب و  ریپ  هچ  ًاـقلطم - تسا  هورکم  اـهنز  يارب  روبق  لـها 
تسا و بحتـسم  ترایز  درادـن ، هدـسفم  لزنم  زا  ناشجورخ  هک  دـنملاس  نانز  يارب  دـناهتفگ : اهیکلام  اـهیفنح و  تسا . مارح  تروص 

دوجو ّتنس  لها  یلـصا  بهذم  راهچ  نیب  هک  فالتخا  نیا  زا   0 « 1  » تسا مارح  دراد  هدـسفم  لزنم  زا  ناشجورخ  هک  ناوج  ياهنز  يارب 
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وا عبت  هب  ناتسبرع و  نیشیپ  یتفم  زاب  نب  یلو  دنرادن . زاوج   97 ص : ام ، ياهخساپ  مدع  يارب  يرکذ  لباق  لیلد  اهنآ  دوشیم  مولعم  دراد 
ياهباتک رد  هک  تسا  یتیاور  زاوج ، مدع  رب  زاب  نب  لیلد  « 1 . » تسا مارح  تسین و  زیاج  اهنز  يارب  روبق  لها  ترایز  دناهتفگ : يو  ناوریپ 

«2 . » دننک ترایز  ار  اهربق  هک  ار  ییاهنز  درک  نعل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک : نومضم  نیا  هب  هدش ، لقن  اهنآ  فورعمریغ 
نآ قبط  هدرکن و  لمع  تیاور  نیا  هب  نّنست  لها  یلـصا  بهذم  راهچ  فلا - تسا : لمع  لباق  ریغ  دودرم و  تهج  دنچ  زا  تیاور  نیا  اما 

حیحـص - » ب تسا . هدوـبن  ماـمت  تلـالد  ودنـس  تهج  زا  تیاور  هک  دـهدیم  ناـشن  رما  نـیا  دـناهدرک و  ضارعا  نآ  زا  دـناهدادن و  اوـتف 
تّنسلها  98 ص : ام ، ياهخساپ  لّوا  تسد  بتک  زا  زیزع و  نآرق  زا  دعب  اهباتک ، نیرتحیحص  اهنآ  هتفگ  هب  هک  ملسم » حیحص   » و يراخب »

هکنیا رب  ّلاد  دراد  دوجو  یتایاور  تساهنآ  بتک  ّحصا  هک  ملسم » حیحص   » و يراخب » حیحص   » رد ج - دناهدرکن . لقن  ار  تیاور  نیا  تسا 
یبش دـیوگیم : هشیاع  تایاور  نآ  زا  یکی  رد  دـناهتفریم . روبق  لها  ترایز  هب  اـهنز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمزرد 

ناتسربق هب  ترضح  نآ  متفر ، وا  هارمه  نم  دش ، جراخ  لزنم  زا  ماهتفر  باوخ  نم  هکنیا  نامگ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  دیوگ ] هکنآ  ات   ] لزنم متـشگرب  هلجع  اب  نم  تشگرب  درک و  اعد  وداتـسیا  يرادقم  تفر و  عیقب 

اّنم نیمدقتسملا  هَّللا  محری  نیملسملا و  نینمؤملا و  نم  رایدلا  لهأ  یلع  مالسلا  : » وگب دومرف  منک ؟ ترایز  ار  عیقب  لها  هنوگچ  نم  متفگ :
ینز درکیم ، روبع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک : تسا  رگید  تیاور  رد  ««. 1  » نوقحالَل مکب  هَّللا  ءاش  نا  ّاناو  نیرخأتسملا  و 

هب هک  یتبیـصم  وش ، رودنمدزن  زا  تفگنز : شاب » رباصو  سرتب  ادخ  زا  : » دومرف نز  نآ  هب  ترـضح  دنکیم . هیرگ  يربق  دزن  هک  دـید  ار 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  یتقو  تخانشیمنار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  نز  نآ  تسا و  هدیسرن  وت  هب  تسا  هدیسر  نم 
دمآ و ترضح  نآ  هناخ  هب  نز  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر   99 ص : ام ، ياهخساپ  صخـش  نیا  دـنتفگ  نز  هب  تفر  ملس 

ۀمدّصلادنع رّبصلااّمنا   » تسا یلوأ  همدـص  دزن  ربص  دومرف : ترـضح  متخانـشن ، ار  امـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  تفگ :
هک دوشیم  موـلعم  زین  تیاور  نیا  زا  «. 2  » تسا هدـش  هراشا  تیاور  نیا  هب  زین  ملـسم  حیحـص  رد  مدرک ]. صیخلت  ار  تیاور  « ] 1 « » یلوألا

يدمآ ربق  رانک  ارچ  دومرفن  نز  نآ  هب  ترضح  دناهدرکیم و  هیرگ  هتفریم و  ربق  رانک  اهنز ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نامز 
رد مالّسلاو ، ةالـصلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک : تسا  تّنـس  لها  ياهباتکرد  نینچمه  دومن . يوقت  ربص و  هب  رما  ار  وا  هکلب  درکن  یهن  ار  وا  و 

اعدو زاـمنو  تفریم  دـحا  يادهـش  هزمح و  ربق  تراـیز  هب  ترـضح  نآ  زا  دـعبو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  شردـپ  ناـمز 
: هک تسا  یتیاور  نمض   100 ص : ام ، ياهخساپ  باب 12 ، رازملا ، باوبا  جحلا ، باتک  هعیشلا ، لیاسو  رد  «. 3  » درکیم هیرگو  دناوخیم 
هبنـشود و تفریم ، دـحا  يادهـش  ترایز  هب  هبترم  ود  هتفه  ره  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  دـعب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

ربق كاخ  زا  يرادقم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نفد  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک : دناهدرک  لقن  نّنـست  لها  زین  هبنـشجنپ .
يدم ّمشیال  نأ  دـمحا  ۀـبرت  ّمش  نم  یلع  اذام  دومرف . تئارق  ار  راعـشا  نیا  دـییوب و  تشادرب و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحا  ترضح  يوبشوخ   ] تبرت هک  یسک  « » 1  » ًایلایل َنْرِص  ماّیألایلع  ّتبص  اّهناول  بئاصم  ّیلع  ّتبـص  ًایلاوغ  نامّزلا 
تـسا هدمآ  دورف  نم  رب  ینیگنـس  نانچ  نآ  بئاصم  « » دیوبب هیلاغ  يوبـشوخ  رطع  نامز  لوط  رد  رگید  هک  تسین  يزاین  دیوبب ؛ ار  ملـس  و 

ار شردارب  ربق  همّرکم  هّکم  رد  هشیاع  هک : دناهدرک  لقن  نینچمه  دش » دـهاوخ  رات  هریت و  ناهاگنابـش  دـننامه  دزیرورف  اهزور  رب  رگا ؛ هک 
رکبوبا ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر   101 ص : ام ، ياهخساپ  هک  ياهرجح  رد  هشیاع  هک  دناهدرک  لقن  زین  و  درکیم .» ترایز 

نیب هشیاع  رمع ، نفد  زا  سپدندرک  نفد  اجنآ  رد  ار  رمع  هکنیا  ات  هدناوخیم  اعد  زامن و  اهربق  رانک  ًارهق  و   ] هدربیم رـس  هب  دندوب  نوفدم 
ار متروص   » متـشادیم رب  ار  ماهیـشوپ  هعنقم و  هرجح  رد  هشیمه  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  هشیاع  زا  و  « 1  » درک انب  يراوید  شدوخ  اهربق و 

متشادیم ظوفحم  سابل  هب  ار  مدوخ  ًامئاد  رمع  نفد  زا  سپ  دندرک ، نفد  ار  رمع  هکنیا  ات  مدرکیم  افتکا  مک  سابل  هب  و  متـشاذگیم » زاب 
لقن لبنح  دمحا  نینچمه  « 2 . » مدرک انب  يراوید  روبق  نیبو  مدوخ  نیب  هک  یتقو  ات  مدیشوپیم  لماک  روط  هب  ار  مسابلو  هیشوپ  يرسور و  ]

مدروآیم و رد  ار  مساـبل  مدـشیم ، دوب ، هدـش  نفد  نآ  رد  مردـپ  هَّللا و  لوسر  هک  ماهرجح  لـخاد  هک  یماـگنه  تفگ : هشیاـع  هک  هدرک 

ام زا 77ياهخساپ  هحفص 29 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مـسابل هک  نیا  رگم  مدشن  ماهرجح  لخاد  مسق  ادخ  هب  سپ  دش ، نفد  اهنآ  اب  رمع  هک  هاگنآ  یلو  دنـشابیم  مردپ  مرهوش و  اهنیا  متفگیم 
دوشیم مولعم  دناهدرک  لقن  نّنست  لها  دوخ  هک  هیـضق  نیا  زا   102 ص : ام ، ياهخساپ  « 3 . » رمع زا  ایح  رطاخ  هب  مدـیچیپیم  مدوخ  هب  ار 

تدابع زامن و  دوشیم  مولعم  تسا و  ربق  رانک  رد  روضح  ینعی  روزملا  دنع  روضح  ترایز ، نوچ  تسا ، هدوب  روبق  تقو  مامت  رئاز  هشیاع 
هنادازآ تسناوتیمن  هشیاـع  دوب و  مرحماـن  رمع  هک  هدوب  نیا  رطاـخ  هب  هدیـشک  راوید  هشیاـع  هکنیا  تسین و  عورـشمان  كرـش و  ربـق  دزن 

، وا ندش  نفدو  ندرم  زادعب  هن  دناشوپب  وا  زا  ار  دوخ  دوب  مزال  هشیاع  رب  دوب و  مرحمان  دوب  هدنز  ات  رمع  هتبلا  دنک . یگدنز  باجح  نودبو 
حیحص رد  نینچمه  دناشوپب . ار  دوخ  دنک و  ایح  مرـش و  هدنز  مرحمان  درم  زا  دیاب  نز  درادن و  هتـشادن و  یعرـش  يانبم  هشیاع  راک  نیا  و 

اپ رـس  همیخ  نآ  لاسکی  ات  دز و  وا  ربق  يور  ياهمیخ  وا  نز  تفر ، ایند  زا  مالـسلا ، اـمهیلع  یلع  نب  نسح  نب  نسح  هک : تسا  « 1  » يراخب
خـساپ يرگید  هدنهد  ادن  دنتفای ؟ ار  ناشهدشمگ  ایآ  هک  داد  ادن  ياهدنهد  ادن  دندینـش ، سپـس  دش  هدـیچرب  همیخ  لاس  کی  زا  سپ  دوب ،

مه نآ  نز ،  103 ص : ام ، ياهخساپ  کی  یتح  مالسا  ردصرد  هک  دوشیم  مولعم  تیاور  نیا  زا  دنتشگزاب . سپ  دندش ، دیما  ان  هکلب  داد ،
مارح ار  نآ  هدرب و  رس  هب  ناتسربق  يور  ربق و  رانک  رد  زور  هنابـش  لاس  کی  تدم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناکیدزن  زا 

و دش ، نایب  هچنآ  زا  هتشذگ  اهنز ، يارب  روبق  لها  ترایز  زاوج  هب  عجار  لاح  ره  رد  دناهدرکن . یهن  ار  وا  زین  افلخ  هباحص و  هتسنادیمن و 
هللا یلص  هَّللا  لوسر  ربق  ترایز  هب  نادرم  دننام  نانز  هک  دنتسه  دهاش  ناناملسم  همه  نونکا  مه  دناهتفریذپ ، هتشون و  دوخ  تّنس  لها  رثکا 

هرجح رانک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  دجسم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ربق  ترایز  هب  دنوشیم ، فّرشم  ملس  هلآ و  هیلع و 
ار هکرابم  هضور  زا  یتمسق  دجسم و  تبون  ود  زور  هنابش  لاس 1382 ه ش )  ) یلعف نامز  رد  دنوریم و  هکرابم  هضور  رد  ترـضح و  نآ 
، دنناوخیم همانترایز  اهنآ  يارب  دننکیم و  ترایز  زین  ار  هفیلخ  ود  ًارهاظ  هعیـش  ریغ  نانز  یتح  دنهدیم و  صاصتخا  اهنز  ترایز  يارب 

ریاس مالـسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  روبق  ترایز  يارب  ياههبـش  کش و  چـیه  نودـب  فراعتم و  موسرم و  روط  هب  یّنـسو  هعیـش  نانز  نینچمه 
لها زا  نونکا  دنوریم . دحا  يادهش  ترایز  هب  نینچمه  دنناوخیم . ترایز  اهدرم  دننام  رـضاح و  عیقب  تشپ  عیقب  ناتـسربق  رد  نینوفدم 

دنیوگیم دنهدیمن و  بلاطوبا  عیقب و  ناتـسربق  هب  ار  اهنآ  دورو  هزاجاو  تسین  زیاج  روبق  لها  ترایز  هب  اهنز  نتفر  دـندقتعم  هک  ینّنـست 
هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ایآ  مینکیم  لاؤس  تسا  هدرک  نعل  دنورب  روبق  ترایز  هب  هک  ار  ینانز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
ص: ام ، ياهخساپ  ایآ  دـندرکیم ؟ تفلاخم  دنتـسنادیم و  ار  مکح  اهنآ  ایآ  دوب ؟ هدومرفن  شرـسمه  رتخد و  هب  ار  مکح  نیا  ملـس  هلآ و 
عیقب و رد  نینوفدم  ترایز  هب  ای  وا  ترایز  هب  هک  ار  ییاهنز  مامتو  رسمه  رتخد و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هَّللاب  ذایعلا   104
نیبهتوـک و دارفا  ياـهيریگ  تخـس  زا  ار  ناناملـسم  همه  دـنوادخ  زگره . تـسا ؟ هداد  رارق  نـعل  دروـم  دـنوریم  هـتفر و  دـحا  يادـهش 

امارچ شسرپ 30 : تافالتخا  همشچرس  نیملاعلا . بر  نیمآ  دهد  تاجن  تسا  هداد  خر  مالسا  خیراترد  هچنآ  مامت  هب  هّجوتیب  شنادیب و 
فالتخا و همـشچرس  خساپ : تساهدـش ؟ عورـش  ینامز  هچ  زاو  اجک  فالتخا  همـشچرس  میاهدرک و  ادـیپ  فالتخا  ننـستلها »  » اب نایعیش 
دوب و راضتحا  لاح  رد  يرامیب و  رتسب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  یتقو  نآ  زا  رهاظ  بسحب  نآ  شیادـیپ  نامز 

كدـنا اـب  تیاور  تفه  يراـخب  حیحـص  رد  دـندوب . عمج  ترـضح  نآ  دزن  دوب ، زین  باـطخ  نب  رمع  اـهنآ  نیب  رد  هک  لاـجر  زا  ياهّدـع 
امـش يارب  يزیچ  ات  دیروایب  يذغاک  دـییایب و  دومرف : يرامیب  لاح  نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک : هدـش  لقن  یتوافت 

تسا و هدرک  هبلغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  رب  درد  تفگ : باـطخ  نب  رمع  دـیوشن ، هارمگ  زگره  نآ  زا  دـعب  هک  مسیوـنب 
داتفا فالتخا  نیرـضاح  نیب  دز ، ار  فرح  نیا  رمع  هک  نیمه  دنکیم ، تیافک  ار  ام  ادخ  باتک  نامه  تسا و  دوجوم  ام  دزن  ادـخ  باتک 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ات  میروایب  ذغاک  دنتفگیم  یخرب  تفگیم ، يزیچ  سک  ره  دیـشک و  تموصخ  عازن و  هب  راک  و 

ياهخساپ دیزیخرب و  نم  دزن  زا  یّنَع » اُومُوق  : » دومرف ترضح  تفرگ ، الاب  ادص  رس و  همهمه و  دندزیم و  ار  رمع  فرح  یخرب  دسیونب و 
اهتبیصم همه  تفگیم : درکیم و  هیرگ  تخس  دش و  جراخ  سابع  نبا  دینک ، عازن  مه  اب  نم  دزن  تسین  راوازس  دیوش ، رود   105 ص : ام ،

رد تیاور  نیا  دندش . لئاح  همان  نتشون  وا و  نیب  دسیونب و  همان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دنتـشاذگن  هک  دش  عورـش  اجنیا  زا 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا  رمع : لاق  هلمج : اب  « 1 « » ملعلا  » باتک رد  - 1 تسا . هدمآ  توافت  یمک  اب  دروم  تفه  رد  يراخب  حـیحص 
تسا و دوجوم  ام  دزنادخباتکو  هدرکهبلغ  ربمایپرب  درد  تفگرمع  . » تسا هدمآ  اوفلتخاف ...  انبـسحهَّللا ، باتک  اندـنع  عجولا و  هبلغ  ملس 

نبا : » هک تسا  تیاور  نیا  رد  تسا . هدـمآ  « 2 « » ریـسلا داهجلا و   » باتک رد  - 2 داتفا ». فالتخا  نیرـضاح  نیب  سپ  ار  ام  دنکیم  تیافک 
«. اوعزانتف : » دندرک عازن  مه  اب  نیرـضاح  هک  تسا  تیاور  نیا  رد  زین  دـش » َرت  وا  مشچ  کشا  زا  اهگیر  هک  يروطب  درک  هیرگ  دایز  سابع 

تیاور و نیا  تسا  هدمآ  « 4 « » يزاغملا  » باتک رد  - 4 تسا . لبق  تیاور  هیبش  تیاور  نیا  هدمآ و  « 3 « » ۀعداوملا ۀیزجلا و   » باتک رد  - 3
-6 تسا . مود  تیاور  هیبش  هدمآ و  « 1 « » يزاغملا  » باتک رد  - 5 106 ص : ام ، ياهخساپ  تسا . هدـش  لقن  فالتخا  یمک  اب  مود  تیاور 

رمع مهیف  لاجر  تیبلا  یف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  َرِـضُح  اَّمل  : » هک تسا  تیاور  نیا  رد  هدمآ و  « 2 « » ضرملا  » باتک رد 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نا  رمع : لاقف  هدعب » اّولـضتال  ًاباتک  مکل  بتکا  َمُّلَه   » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  باطخلا ، نب 

«3 « » ۀنسلا باتکلاب و  ماصتعالا   » باتک رد  . 7 اومصتخاف »...  تیبلا  لها  فلتخاف  هَّللا  باتک  انبـسح  نآرقلا  مکدنع  عجولا و  هیلع  بلغ  دق 
اَّمل : » لاق سابع  نبا  نع  مروآیم . ًانیع  ار  تایاور  نآ  زا  یکی  هنومن  باب  زا  اـجنیا  رد  تسا . لـبق  تیاور  دـننام  تیاور  نیا  تسا ، هدـمآ 

: رمُع لاق  هَدَعب » اوُّلِضَت  َْنل  ًاباتِک  مکل  ُبتکا  َمُّلَه  : » لاق باطخلا ، نب  رمع  مهیف  لاجر  تیبلا  یف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  َرِـضُح 
: لوقی نم  مهنمَف  اوُمَصتْخا ، ِتیَبلا . ُلْها  َفلتخا  و  هَّللا . ُباتک  اُنبسحف  ُنآرُقلا ، مُکَْدنِع  عَجَولا و  هَبَلَغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  َّنإ 
، ام ياهخساپ  اورَثکا  اَّمَلَف  رمُع ، َلاق  ام  ُلوقی  نَم  مهنم  و  هَدـَْعب ، اوُّلِـضَت  نل  ًاباتک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مکل  بتکَی  اُوبِّرَق 

َۀَّیزَّرلا َّنا  ُلوقَی : ٍساَّبَع  ُْنبا  ناکف  هَّللا : ُدیبُع  لاق  یّنَع  اُومُوق  : » لاق ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبَّنلا  دنع  َفالتْخالا  َو  « 1  » َطَغَّللا  107 ص :
سابع نبا  « 2 .« » مِهِطََغلو مِِهفالِتْخا  ْنِم  َباتِْکلاکلذ  مَُهل  ُبتکینا  َْنَیب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوُسَر  َنَیب  َلاح  ام  ِۀَّیزَّرلا  َّلُـک 

نب رمع  اهنآ  نیب  رد  دندوب و  ینادرم  ترضح  نآ   ] هناخ رد  و  دوب ، راضتحا  لاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یتقو  تفگ :
هارمگ نآ  زا  دـعب  هک  ياهتـشون  امـش  يارب  مسیونب  دـییایب  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  تشاد ، روـضح  زین  باـطخلا 

تیاـفک ار  اـم  ادـخ  باـتک  سپ  تسه ، نآرق  امـش  دزن  هدرک و  هبلغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رب  درد  تفگ : رمع  دـیوشن ،
هَّللا لوسر  ات  دیروایب  دنتفگیم : یخرب  سپ  دندرک ، ینمـشد  تموصخ و  مه  اب  دندرک ، فالتخا  دـندوب  هناخ  رد  هک  یناسک  و  دـنکیم ،

رـس و همهمه و  یتقو  سپ  دـندزیم ، ار  رمع  فرح  یخرب  و  دـیوشن ، هارمگ  نآ  زا  دـعب  هک  دـسیونب ، یباـتک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هَّللادـیبع دـیزیخرب » نم  دزن  زا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـندومن ، فالتخاترـضحنآ  دزنو  دـندرک  دایز  ار  ادـص 

دش لئاح   108 ص : ام ، ياهخساپ  هک  تسا  نآ  اهتبیـصم  همه  تبیـصم و  هک  یتسردب  تفگیم : سابع  نبا  سپ  دـیوگ : ثیدـح  يوار  ]
يادص رـس و  همهمه و  اهنآ و  فالتخا  تهج  زا  دسیونب  ار  هتـشون  نآ  اهنآ  يارب  هکنیا  نیب  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  نیب 

لوا دنراد : تلالد  راکنا  لباق  ریغ  ّمهم و  رایسب  بلطم  دنچ  هب  و  « 1 . » تسا دوجوم  ننست  لها  ياهباتک  نیرتحیحص  رد  تایاور  نیا  اهنآ .
یهارمگ تلالض و  ضرعم  رد  ار  ناناملسم  همه  دندوب و  عمج  شرتسب  رود  هک  ار  یناسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هکنیا :

یلص هَّللا  لوسر  همان  یتقو  هکنیا : مود  ًادبا .» اّولضت  نل  . » دیوشن هارمگ  زگره  امش  ات  مسیونب  دومرف : درک و  باطخ  نیرضاح  هب  دیدیم و 
نوچ دندنامن ، نوصم  یهارمگ  تلالض و  زا  دندوب  عمج  شرتسب  درگ  هک  یناسک  ینعی  نیرضاح  ًارهق  دشن ، هتشون  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

هسلج و نامه  رد  فالتخا  هکنیا : موس  دشن . هتـشون  هک  دوب  همان  نامه  دادیم  تاجن  یهارمگ  زا  ار  اهنآ  ترـضح  نآ  هدومرف  قبط  هچنآ 
. دش عورش  هسلج  نامه  رد  عقوم و  نامه  زا  ینمشد  تموصخ و  شکمشک و  عازن و  هکنیا : مراهچ  اوفلتخاف .» . » دش عورش  نامز  نامه  زا 

لاح نآ  اب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نانچ  نآ ، زا  سپ  اهادص  رـس و  رمع و  فرح  هکنیا : مجنپ   109 ص : ام ، ياهخساپ 
رظان رـضاح و  دوخ  هک  سابع  نبا  هکنیا : مشـش  یّنع .» اُومُوق  ، » درک درط  ار  ناـنآ  دـیورب و  نم  دزن  زا  دومرف : هک  درک  تحاراـن  يراـمیب ،

فـسأت خلت و  ثداوح  زا  دنکیم و  هیرگ  هدمآ  شیپ  عضو  زا  ًادیدش  دیمهفیم  تسنادیم و  ار  هتـشون  نآ  تّیمها  ییوس  زا  دوب و  ارجام 
ندش لئاح  زا  اهتبیصم  همه  اهیراتفرگ ، همه  هک  دنکیم  حیرـصت  تسا و  تحاران  دوشیم  ناناملـسم  مالـسا و  ریگ  نماد  اهدعب  هک  يراب 
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تاـفالتخا و همه  همـشچرس  دـسریم ، رظن  هب  نیارباـنب  دـمآ . دوجوب  ترـضح  نآ  نتـشون  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نیب 
. تسا هتفرگ  همشچرس  اجنیمه  زا  داد  خر  ناناملسم  نیب  هک  اهتموصخ ،

دییامرف هجوت  هرظانم  نیا  هب 

املع و اب  ریصقت  دیتسه و  یهارمگ  تلالـض و  رد  امـش  همه  تفگ : بناج  نیا  هب  باطخ  يزیمآتناها  روطب  اهیفلـس  زا  رفن  کی  يزور 
تلالض و ثعاب  هک  یسک  داب  رود  ادخ  تمحر  زا  متفگ : تسا . راحب  بحاص  یـسلجم  یفاک و  لوصا  بحاص  ینیلک  خیـش  صوصخلاب 
؟ ییوجب يرازیب  وا  زا  یسانشب و  دش  ناناملسم  یهارمگ  تلالض و  ببـس  هک  ار  یـسک  يرـضاح  وت  متفگ : دعب  دش . ناناملـسم  یهارمگ 

یلب تفگ : ینادیم ؟ حیحص  ار  وا  تایاور  مامت  يراد و  لوبق  ار  يراخب  حیحص  متفگ :  110 ص : ام ، ياهخساپ  مرضاح . هک  هتبلا  تفگ :
يراخب حیحـص  هب  متفگ : تسا . حیحـص  تسرد و  نآ  تایاور  همه  مینادیم و  اهباتک  نیرتحیحـص  نآرق  زا  دـعب  ار  يراـخب  حیحـص  اـم 

ياهّدع هب  تفر ، ایند  زا  هک  يرامیب  نامه  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هکنیا  رب  ینبم  هدرک  لقن  تیاور  تفه  نک ، هعجارم 
رب درد  تفگ : نیرـضاح  زا  رفن  کی  دیوشن ، هارمگ  نآ  زا  دعب  هک  مسیونب  يزیچ  ات  دـیروایب  ذـغاک  دومرف : دـندوب  عمج  شرتسب  رود  هک 

ماجنارس دمآ و  دوجوب  عازن  فالتخا و  نیرضاح  نیب  دش  ببـس  فرح  نیا  دنکیم و  تیافک  ام  يارب  نآرق  تسا و  هدرک  هبلغهَّللا  لوسر 
نیا رد  هک  ار  صخـش  نیا  یتسه  رـضاح  ایآ  متفگ : دـشن ، هتـشون  همان  دـیورب و  دـیزیخرب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

صخـش نامه  ناناملـسم  زا  یعمج  تلالـض  ببـس  تایاور  نیا  قبط  ایآ  ییوج ؟ يّربت  وا  زا  ییاسانـش و  هدـش  هدرب  مان  یفرعم و  تایاور 
دنام و تکاس  وا  دنتفین ؟ یهارمگ  تلالض و  رد  شتما  هک  دسیونب  يزیچ  دوبن  ددص  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ایآ  دشن ؟
ای ینیلک  موحرم  ایآ  تسا . هدوب  یسک  هچ  تلالض  أشنم  دوش  مولعم  وت  رب  ات  نک  هعلاطم  ار  يراخب  حیحـص  باتک  ورب  متفگ : دزن ، یفرح 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تفگ : دیاهتسب . لد  وا  هب  امش  هک  تسا  یسک  نآ  ای  دنتسه  هعیـش  ياملع  رگید  ای  یـسلجم  موحرم 
یلـص هَّللا  لوسر  رب  درد  تفگ : هک  سک  نآ  متفگ : درکن ؟ نینچ  ارچ  دسیونب  ار  همان  دبلطب و  ذـغاک  هّدـع ، نآ  نتفر  زا  دـعب  تسناوتیم 

هللا یلص  هَّللا  لوسر   111 ص : ام ، ياهخساپ  هک  ضرف  رب  دیشاپ و  ار  ههبش  رذب  دش ، همان  نتـشون  عنام  هدرک و  هبلغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  درادن و  رابتعا  هتشون  همان و  دنتفگیم  تشونیم ، ياهمان  هّدع ، نآ  نتفر  زا  دعب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تخادـنا و ریز  هب  ار  شرـس  دوش . لمع  نآ  هب  دنتـشاذگیمن  تسا و  هتـشونن  لقع  لامک  رد  هَّللاب » ذایعلا  و   » يداـع لاـح  رد  ار  هماـن  نیا 
. دزن یفرح 

رگید هرظانم 

ام ننـست  لـها  امـش  متفگ : مدرک و  تیاور  نیمه  هب  هراـشا  نم  دـش و  نآ  ءوـس  راـثآ  ناناملـسم و  فـالتخا  زا  تبحـص  رگید  رفن  ود  اـب 
، دیـشاپ ار  فالتخا  یهارمگ و  رذب  یـسک  هچ  هک  دینکیمن  لاؤس  ناتناگرزب  زا  دییوگیمن و  اما  دینادیم  هارمگ  یـضفار و  ار  نایعیـش » »
هک ار  یسک  دندرک  نیرفن  تسین و  نینچ  دنتفگ : درک ؟ يریگولج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  طسوت  همان  نتشون  زا  یسک  هچ 

و ینع » اوموق  « » ضیرم لوق   » باب يراخب  حیحـص  هب  سپ  متفگ : سپـس  متفگ ، نیمآ  زین  بناجنیا  دشاپب . فالتخا  رذب  ناناملـسم  نیب  رد 
دش ببس  یسک  هچ  دنتفگ و  هچ  دندوب و  یناسک  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رتسب  رانک  رد  دینیبب  دینک و  هعجارم  نآ  ریغ 

دندش هیضق  هجوتم  اجنیا  رد  درک ؟ هیرگ  سابع  نبا  ارچ  تشونن و  دسیونب ، تساوخیم  هک  ياهمان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 
ام رایتخا  رد  مه  اهنیا  دـننک و  لمع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تّنـس  هب  ادـخ و  باتک  هب  دـیاب  ناناملـسم  هرخالاب  دـنتفگ : و 

تنس هب  ادخ و  باتک  هب  دیاب  هک  میدقتعم  مییوگیم و  مینزیم و  ار  فرح  نیمه  نایعیـش »  » ام ًالوا  متفگ :  112 ص : ام ، ياهخساپ  تسا .
تفگ هک  تسا  رمع  فرح  فالخ  رب  فرح  نیا  یلو  درک ، لمع  هدش - زرحم  تباث و  ترـضح  نآ  تیب  لها  قیرط  زا  هک  ادـخ - لوسر 
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فرح رگا  ًایناث  میرادن . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هتشون  هب  يزاین  ینعی  دنکیم ، تیافک  ار  ام  ادخ  باتک  هَّللا » باتک  انبسح  »
اب گـنج  راـتفرگ  هباحـص  دوخ  هکلب  ناناملـسم  ارچ  دـمآ ؟ دوـجوب  فـالتخا  ارچ  سپ  درکیم  تیاـفک  ادـخ  باـتک  دوـب و  تسرد  رمع 

ریبز و هحلط و  رگم  دوبن ؟ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هفیلخ  هباحص و  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  رگم  دندش ؟ رگیدکی 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رگم  دوبن ؟ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رـسمه  هشیاع  رگم  دندوبن ؟ هباحـص  زا  هیواعم 

: دـنتفگ دـینادیم ؟ تنـس  لها  ار  دوخ  امـش  ارچ  سپ  درکیم ، تیافک  نآرق - ادـخ - باتک  رگا  اـهنیا  رب  هوـالع  درب ؟ شهارمه  ار  نآرق 
هَّللا الا  هلا  هدنیوگ ال  ناملـسم و  اهنآ  نوچ  مییوگب  دـب  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  هب  دـیابن  اًلعف  ام  هدـش  عقاو  هچ  ره  هدوب و  هچ  ره  هرخالاب 

هیلع و هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  هدنیوگ ال  هب  ییوگدب  رگا  متفگ : دـناهدوب . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـمحم 
رب ناشدوخ  هقف  قبط  دنهاوخیم  هکنیا  ضحم  هب  دییوگیم ، دب  هعیش  هب  يزیچ  كدنا  هب  ننست  لها  امش  ارچ  سپ  تسین  زیاج  ملس  هلآ و 

، ام ياهخساپ  دیناوخیم ؟ یسوجم  دنتسه  یناریا  هک  ار  نانآ  دیناوخیم ، كرشم  ار  نانآ  دننک  هدجـس  تسا ، حیحـص  هدجـس  هک  يزیچ 
هعیـش رفک  كرـش و  هب  مکح  ًاروف  دیابن  تسین و  زیاج  ناتبهذم  قبط  هک  دینک  هاگن  هعیـش  لامعا  زا  یخرب  هب  دیابن  امـش  متفگ :  113 ص :
همئا روبق  رانک  رد  ندناوخ  زامن  دـننام  تسا ، بحتـسم  یتح  یخرب  تسا ، زیاج  هعیـش  هقف  رد  هک  تسا  لامعا  یخرب  متفگ : دـعب  دـینکب ،

زا ار  یلامعا  نینچ  هکنیا  ضحم  هب  یـسررب و  نودـب  ارچ  امـش  تسین ، زیاج  امـش  زا  یخرب  رظن  هقف و  قبط  یلو  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
یتقو هک  يروطب  دنهدیم ، هعیش  دض  تامیلعت  اهناوج  اههچب و  هب  امش  سرادم  رد  ارچ  دیناوخیم ؟ رفاک  كرشم و  ار  نانآ  دیدید ، هعیش 

اهیناریا زا  ًاصوصخ  هعیـش و  زا  لامعا  یخرب  هک  دراوم  نیا  رد  ارچ  دـننکیم ، هاـگن  اـمب  هنیک  ضغب و  ینمـشد و  مشچ  اـب  دـننیبیم  ار  اـم 
مهف رد  دز و  تمهت  ناملـسم  هب  تسین  زیاج  دنتفگ : دندرک و  یگدنمرـش  ساسحا  اجنیا  رد  دـینکیمن ؟ لاؤس  ارنآ  هجو  لیلد و  دـینیبیم 

هب میناوتیم  مه  ام  دومن  تواضق  درک و  هاگن  رهاظ  هب  دـشاب  انب  رگا  دـینادب  سپ  متفگ : درک . هعجارم  اهنآ  لوزن  نأـش  هب  دـیاب  مه  تاـیآ 
هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دش و  لزان  هعمج  هکرابم  هروس  یتقو  هک : تسا  ملسم  حیحص  رد  متفگ : سپـس  مینزب . فرح  مینک و  هاگن  رهاظ 
اهنآ هـب  زوـنه  هـک  ناـشیا  زا  رگید  ییاـهتعامج  رب  زین   ] و « 1  » مِِهب اوـُقَْحلَی  اََّمل  مُهنِم  َنیرَخآ  َو  دوـمرف : تـئارق  ار  هـیآ  نـیا  ملـس  هـلآ و  و 

هچ هیآ  نیا  رد  نیرخآ ، زا  دارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : نیرضاح  زا  يدرم  دناهتـسویپن .  114 ص : ام ، ياهخساپ 
یـسراف ناملـس  دومرف : ترـضح  درک ، لاؤس  زاب  دادن ، باوج  ترـضح  درک ، لاؤس  زاب  دادن ، ار  وا  باوج  ترـضح  نآ  دنتـسه ؟ یناسک 
دنباـییم تسد  نآ  هب  اـهنیا  زا  ینادرم  دـشاب  اـّیرث  رد  ناـمیا  رگا  دومرف : دراذـگ و  ناملـس  رب  ار  دوخ  كراـبم  تسد  سپ  تسا ؟ رـضاح 

نیا رب  هوالع  « 1 .« » ءالوه نم  لاجر  هلانل  اّیرثلا  دـنع  نامیالا  ناک  ول  لاق : مث  ناملـس  یلع  هدـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  عضوف  »
لجر هب  بهذل  ایرثلا  دنع  نیدلا  ناک  ول  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  باتک  نیمه  رد  هیآ ،

«. 2  » دباییم تسد  نآ  هب  سراف  نادنزرف  زا  ای )  ) سراف زا  يدرم  دـشاب  ایرث  دزن  نید  رگا  َُهلَوانَتی » یّتح  سراف  ءانبا  نم  لاق ) وا   ) سراف نم 
، ام ياهخساپ  رگا  تسا  دوجوم  لته  رد  هدش و  رشتنم  ناتسبرع  رد  ضایر و  پاچ  هدرک  لقن  ار  تیاور  ود  نیا  هک  ملـسم  حیحـص  متفگ :

حودمم هکلب  دنتسین  مومذم  اهنت  هن  اهیناریا  سپ  متفگ : تسا . حیحص  میراد و  لوبق  دنتفگ : مروایب ، ار  باتک  مورب  دیرادن  لوبق   115 ص :
ییاهراک اهیناریا  اما  تسا  حیحـص  اهنیا  همه  دنتفگ : دندیدنخ و  دنتـسه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دنوادخ و  دییأت  دروم  و 

، ندرک نشور  عمش  ندناوخ ، زامن  روبق  رانک  رد  نتخاس ، روبق  يور  هاگراب  دبنگ و  دننام : دنهد  ماجنا  دیابنو  تسین  نید  رد  هک  دننکیم 
لامعا لیبق  نیا  ًایناث  تسا ، بحتسم  هعیش  هقف  رد  لامعا  نیا  زا  یخرب  هکلب  تسین ، رفک  كرش و  اهراک  نیا  ًالّوا  متفگ : نتسب و ...  لیخد 

، نانبل ماش ، ناناملـسم  دناهتخاس  نامتخاس  نید ، ناگرزب  روبق  يور  دنتـسه  ننـست  لها  هک  رـصم  ناناملـسم  درادن ، نایعیـش  هب  صاصتخا 
ار اهتمهت  اههلمح و  همه  امـش  ارچ  دـنهدیم ، ماجنا  دـنراد و  ار  یلامعا  نینچ  دنتـسه و  ننـست  لـها  اـهنآ  رثکا  اـی  همه  اـهنیا  ریغ  قارع و 

نیمه اهنت  دـنیوگیمن و  تسه  هک  روطنآ  ار  قیاقح  هک  تسا  ام  ناگرزب  اـب  ریـصقت  عقاو  رد  دـنتفگ : دـیاهدومن ؟ اـهیناریا  هعیـش و  هجوتم 
یهاوـخ رذـع  اـب  میرادـن و  ریـصقت  اـم  دـنیوگیم و  مدرم  هب  تـسا  مارح  تعدـب و  صاـخ  یهورگ  هـقف  رد  اـهنت  هـک  ار  هعیـش  ياـهراک 
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ای نتفگ  هَّلل . دـمحلا  میتشاد و  دروخرب  یمرگ  اب  میدرکیم و  فراعت  مالـس و  مدـیدیم  ار  اهنآ  تقو  ره  مه  دـعب  دـندرک و  یظفاحادـخ 
مالسلا و هیلع  یلع  ای  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  مییوگیم  یتقو  نایعیـش »  » ام ارچ  شسرپ 31 : ع )  ) یلع ای  هَّللا و  لوسر 

طقف تسا و  كرش  هتفر  ایند  زا  هک  یـسک  ندز  ادص  دنیوگیم  دننکیم و   116 ص : ام ، ياهخساپ  ضارتعا  ام  هب  ننـست  لها  اهنیا  دننام 
تـسا زاب  نبو  هیمیت  نبا  فرح  تمهت ، نیا  ضارتعا و  نیا  لصا  أشنم و  خساپ : تسا ؟ لاکـشا  یب  هَّللا  ای  نتفگ  طقف  دناوخ و  ار  ادخ  دیاب 
مالسا كالم  ًالّوا  یلو  « 1 « » هب رفکلا  وهَّللاب  كرشلا  نم  تاومالا ...  ءاعد  و  : » تسا رفک  كرـش و  تاوما  ندناوخو  ندزادص  دناهتفگهک :
مرتحم شلام  ناج و  تسا و  ناملـسم  درک  يراـج  ناـبز  هب  ار  نیتداهـش  هک  یـسک  ینعی  تسا ، نیتداهـش  نتفگ  ناـسنا  ندوب  ناملـسم  و 

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  : » هک هدرک  لقن  باطخلا  نب  رمع  زا  يراخب  حیحـص  رد  دوشیمن . جراخ  مالـسا  زا  اهزیچ  نیا  هب  دشابیم و 
یلع هباسح  هّقحب و  الا  هسفن  هلام و  یّنم  َمَصَع  هَّللا » الا  هلا  ال   » لاق نمف  هَّللا » ـالا  هلا  ـال  : » اولوقی یّتح  ساـنلا  لـتاقا  نأ  ُتِرما  ملـس  هلآ و  و 

ال  » هک یـسک  سپ  هَّللا » الا  هلا  ال  : » دنیوگب ات  منک  گنج  مدرم  اب  مدش  رومأم  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  « 2 « » هَّللا
ای ریغ  هب  ملظ  دننام  . ] دوش تازاجم  قحتـسم  هک  دنکب  يراک  رگم  تسا  نوصم  شناج  لام و  تفگ ، هَّللا »  117 ص : ام ، ياهخساپ  الا  هلا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  ملـسم  حیحـص  رد  فلتخم  ياهدنـس  اب  تیاور  نیمه  تسا . ادخ  اب  وا  باسح  و  همرتحم .  سفن  لتق 
تسیب و داسجا  دومرف  رما  ردب  گنج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک : تسا  يراخب  حیحـص  رد  ًایناث  « 1 . » تسا هدمآ  ملس 

هارمه باحـصا  هک  یلاح  رد  زور  هس  زا  سپ  ترـضح  نآ  دـنتخیر و  ردـب  ياههاچ  زا  یهاچ  رد  ار  شیرق  ياههدـش  هتـشک  زا  رفن  راهچ 
نالف رسپ  نالف  ای  نالف ، رـسپ  نالف  ای  دومرف : دزادص و  ردپ  مسا  مسا و  هب  ار  اهنآ  کیاکی  داتـسیا و  هاچ  نآ  رانک  دروآ  فیرـشت  دندوب ،

ایآ میتفای ، دوب  هداد  هدعو  امب  ادخ  ار  هچنآ  تیناقح  ام  هک  یتسردب  دیدومنیم ؟ ار  ادخ  لوسر  ادخ و  تعاطا  رگا  دیدشیمن  رورسم  ایآ 
حور یب  داـسجا  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اـی  تفگ : رمع  دـیتفای ؟ دوب  هداد  هدـعو  امـش  هب  ادـخ  ار  هچنآ  تیناـقح  اـمش 

زا رتاونش  میوگیم ، نم  هچنآ  ندینـش  رد  امـش  تسا ، وا  تسد  رد  دمحم  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  دومرف : ترـضح  ینکیم ؟ تبحص 
هللا یلص  هَّللا  ّیبَن  ّنا  [ » دنونـشیم زین  اهنآ  دیونـشیم   118 ص : ام ، ياهخساپ  ارم  يادص  اههدـنز  امـش  هک  هنوگنامه  ینعی  . ] دنتـسین اهنآ 
ٍموق یلع  رهظ  اذا  ناکو  ٍِثبُْخم ، ثیبَخ  ٍرَْدب  ٍءاوْطأ  ْنِم  ٍّيِوَط  یف  اُوفذُقَف  شیُرق  نِم  اًلُجر  نیرـشع  ٍۀَـعبرأب و  ٍردـَب  َموی  َرَما  ملـس  هلآ و  هیلع و 

نب نالُف  ای  مهئابآ ، ءامسأ  َو  مهئامـسأب  مهیداُنی  َلَعَجَف  یّکَّرلا  ۀفـش  یلع  َماق  یتح  ُهباحـصا ...  ُهعَبت  یـشم و  مث  ٍلایل ...  ثالَث  ۀصرعلاب  ماقا 
: لاق ًاّقح ؟ ْمُکُّبَر  َدَـعَو  ام  ُمتْدَـجَو  لَهَف  ًاّقح  انُّبَر  اندَـعَو  ام  انْدَـجَو  ْدَـق  ّاناف  َُهلوُسَر ؟ وهَّللا  ُُمتْعَطا  ُمّکنأ  مُکُّرـسَیأ  ٍنالف ، َنب  نالُف  ای  و  نالُف ،

يّذلا َو   » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوُسَر  لاقف  اَهل ، َحاوراال  داسجا  نم  مّلَُکت  ام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  َلوسر  ای  رمُع : َلاقَف 
یبنلا لاق  مث  : » هک هدرک  لقن  تراـبع  نیا  اـب  رگید  تیاور  دـنچ  رد  ار  بلطم  نیمه  « 1 « » مُْهنِم ُلُوقا  اِمل  َعَمْـسِاب  ُْمتنا  ام  ِهِدَِیب  ٍدـمُّحم  سفن 

نآلا اهنآ  دومرف : داتسیا و  ردب  هاچ  رانک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لُوقا .» ام  نوُعَمـسَی  نآلا  مّهنا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
اهنآ هب  باطخ  دز و  ادص  ار  تاوما  روبق ، لها  ترایز  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نینچمه  دنونـشیم . میوگیم  نم  هچنآ 
لها يا  امش  رب  مالس  « » 1 « ؛» رثالاب نحن  انفلـس و  متنا  مکل ، انل و  هَّللا  رفغی  روبقلا ، لها  ای  مکیلع  مالـسلا   » 119 ص : ام ، ياهخساپ  دومرف :
رـسپ هَّللادبع  هک  دناهدرک  لقن  زین  مییآیم ». امـش  لابند  هب  ام  دیتفگ و  تایح  دوردـب  ام  زا  شیپ  امـش  دزرمایب  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  روبق 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  : » تسا هتفگ  رمع  رکبوبا و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ترایز  رد  رمع 
: دنیوگیم ناشیاهزامن ، مامت  دهـشت  رد  ناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  همه  ًاثلاث  « 2 « » هاتبا ای  کیلع  مالـسلا  رکبابا ، ای  کـیلع  مالـسلا  ملس 

هَّللا لوسر  ای  نتفگ  دشاب  انب  رگا  ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  وت  رب  مالـس  ینعی : هَّللا »...  ۀمحر  یبنلا و  اهّیا  کیلع  مالـسلا  »
ادص دشابانب  رگا  دشاب ، كرشاهنیا  دننام  مالسلا و  هیلع  نیسح  ای  مالسلا و  هیلع  نسح  ای  مالسلا ، هیلع  یلع  ای  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هتـشک ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ندز  ادـص  دوش  هتفگهَّللاـب  ذاـیعلا  دـیاب  دوشب  رفک  كرـش و  بجوـم  مارح و  تاوـما  ندز 
، رکبابا ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  هک  رمعهَّللادبع  دادیم ، ماجنا  دیابن  ار  روبق  لها  ندز  ادص  ار و  شیرق  ياههدش 
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دهشت رد  هک  ناناملسم  همه  نینچمه  تسا . كرشم  زاب - نب  هیمیت و   120 ص : ام ، ياهخساپ  نبا  هتفگ  قبط  دز - ادـص  ار  اهنآ  و  هاتبا ، ای 
مالـسلا : » دنیوگیم و  دننکیم ، مالـس  وا  هب  دنهدیم و  رارق  بطاخم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  کیدزن  رود و  زا  اهزامن 

. دنتسه رفاک  كرشمهَّللاب و  ذایعلا  همه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  وت  رب  مالس  یبنلا » اهیا  کیلع 

هاتوک هرظانم 

: متفگ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دقرم  تمـس  هب  تروص  زامن ، زا  دعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  نحـص  رد 
هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  دایز  هلصاف  نیا  اب  ارچ  تفگ : دوب ، مرانک  رفن  کی  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا 
رد اج  نیمه  وت  رگم  متفگ : تسین ؟ زیاج  نتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  ندز و  ادص  دایز ، هلصاف  زا  یتفگ ؟ ملـس  هلآ و 
اب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  يانعم  ایآ  متفگ : يرآ . تفگ : هَّللا ؟ ۀمحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالـسلا  یتفگن ، تزامن  دهـشت 

زیاـج یتـفگ  ارچ  يدرک ؟ ضارتـعا  ارچ  سپ  متفگ : دـنکیمن . یقرف  ریخ  تفگ : درک و  رکف  یمک  دـنکیم ؟ قرف  یّبـنلا  اـهیأ  اـی  ياـنعم 
خساپ یلو  تسا ، اهنآ  تدابع  اهنآ  ندز  ادص  دنیوگیم  یهاگ  دنونشیمن ، تاوما  دنیوگیم  یهاگ  هتبلا  تفر . دیشخبب و  تفگ : تسین ؟

121 ص : ام ، ياهخـساپ  مدرک و  لقن  ناشدوخ  دزن  ربتعم  ياـهباتک  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لـعف  زا  هک  تسا  ناـمه 
. درادن ار  نانآ  شتسرپ  تدابع و  دصق  اهنیا  دننام  مالسلا و  هیلع  یلع  ای  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  نتفگ  اب  یـسک  زگره 

حور دـنوادخ  دنونـشیم و  ار  رئاز  مالـس  تاوما  هک  دـناهدرک  فارتعا  زاـب  نب  هیمیت و  نبا  دوخ  یتح  ننـست ، لـها  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا 
: دـناهتفگ رگید  ياج  رد  زاب  نب  هیمیت و  نبا  نیمه  لاـح  نیع  رد  « 1 . » دنهدب ار  دوخ  نیرئاز  مالـس  باوج  ات  دنادرگیم  زاب  اهنآهباراهنآ 
هک تسا  ناملـسم  مادـک  دـش  هتفگ  اًلبق  هک  هنوگ  نامه  اـما  « 2 . » تسا رفک  كرـش و  بجوم  تسا و  تاوما  تداـبع  تاوـما ، ندز  ادـص 

ار مالسلا  مهیلع  همئا  رگید  ای  مالسلا  هیلع  یلع  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  ناملـسم  مادک  دنک ؟ تدابع  ار  تاوما 
هک تسا  نیا  كرـش  يانعم  تفگ : اهنآ  هب  دـیاب  هصالخ  دـناوخب ؟ ار  وا  دـنزب و  ادـص  دوبعم ، ّبر و  هدـنهد و  افـش  قزار ، قلاـخ ، ناونعب 

بوسحم وا  کیرش  داتسا ، هب  تبـسن  درگاش  لثم  دنکیم ، راک  يرگید  لوط  رد  هک  یـسک  اما  ینادب ، ادخ  فیدر  ضرع و  رد  ار  یـسک 
ياهخساپ رفن  کی  هب  دناوخیم ) سرد  هنیدم  سرادم  رد  دوب و  یناغفا  ًارهاظ   ) اهنآ زا  رفن  کی  مدینش  یبنلا  دجـسم  جراخ  رد  دوشیمن .

یناریا دیهاوخیم ، زیچ  وا  زا  دینادیم و  ادخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  و  مالـسلا » هیلع  یلع  ای   » دییوگیم امـش  تفگیم : یناریا   122 ص : ام ،
، مرادـن لوبق  اًلـصا  ار  یلع  نینچ  نم  متـسه ، ادـخ  نم  دـیوگب  هک  یلع  نآ  تفگ : درک و  هراشا  درب و  ـالاب  نامـسآ  تمـس  هب  ار  شتـسد 

. مدرکن فقوت  اذل  داد  ار  وا  باوج  دنلب  يادص  اب  یناریا  درم  نآ  مدید  بناجنیا 

لصفم هرظانم 

ربقهب ور  دننکیم و  تدابع  ار  مالسلا  هیلع  عیقبهمئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نایعیـش ، تفگ : بناجنیا  هب  اهنآ  زا  رفن  کی 
اهنآ زا  ار  ناشتاجاح  ریاسو  دـنبلطیمار ، ناـشنارامیب  يافـش  دـنبلطیم ، تجاـح  اـهنآ  زا  دـننکیم و  دـنلب  اـعدهب  تسد  دنتـسیایماهنآ و 

متدابع و يراگزیهرپ و  مزامن و  انامه  « ؛» نیملاعلا برهَّلل  یتامم  يایحم و  یکسن و  یتالص و  َّنا  : » دنیوگیم نایعیش  متفگ : دنهاوخیم .
یل نم  یبر  یهلا و   » دنیوگیم دنناوخیم و  لیمک  ياعد  هعمج  ياهبش  زین  تسا ». نایملاع  راگدرورپ  دنوادخ ، يارب  مگرم  یگدـنز و 
مراک رد  هجوت  يراتفرگ و  عفر  هک  مراد  ار  هک  وت  زج  نم  راگدرورپ  يا  نم و  يادخ  يا  « ؛» يرمأ یف  رظنلا  ّيرض و  فشک  هلئسأ  كریغ 

«. 2  » دنناوخیم « 1 « » ءوسلا فشکی  هاعد و  اذإ  ّرطضملا  بیجی  نّما   » هفیرش هیآ  ناشیاهاعد  نمـض  رد  نینچمه  منک ». تساوخرد  وا  زا  ار 
ولج داشرهوگ  گرزب  دجـسم  نک  هظحالم  ناسارخ و  ناریا ، ایب  ینزیم ؟ هعیـش  هب  ار  یتمهت  نینچ  هنوگچ  وت  123 و  ص : ام ، ياهخساپ 
ربق هک  یلاح  رد  دنتـسیایم  زامن  هب  ناوج  ریپ و  درم ، نز و  نارازه  زاـمن ، تاـقوا  ماـمت  رد  هدـش و  هتخاـس  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  دـقرم 
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هکنیا دـنکیمن و  هدرکن و  تدابع  ار  دوخ  موصعم  ناماما  هعیـش  زگره  تسا . هتفرگ  رارق  اهنآ  رـس  تشپ  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  سدـقم 
هلبق هب  ور  اعد  يارب  ترایز  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  هک  هدـمآ  یترایز  ياهباتک  رد  ًالّوا  دـنرادیم . رب  اعد  هب  تسد  اـهنآ  ربق  هب  ور  یهاـگ 

تـسین روط  نیا  دننک ، دنلب  اعد  هب  تسد  هداتـسیا ، ربق  هب  ور  هک  مه  یتروص  رد  ًایناث  دنرادن ، هجوت  یلو  دـنراد ، رب  اعد  هب  تسد  دـننک و 
یلص هَّللا  لوسر  زا  مه  رگا  دنبلطیم و  ار  دوخ  تاجاح  ادخ  زا  زین  لاح  نامه  رد  هکلب  دنهاوخب  تجاح  ادخ  ریغ  زا  ربق و  بحاص  زا  هک 

دنوادخ زا  اهنآ  هک  دنهاوخیم  اهنآ  زا  ینعی  دنهاوخیم ، هلیـسو  هطـساو و  ناونعب  دنهاوخب ، مالـسلا  هیلع  همئا  زا  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
مهیلع تیب  لـها  ناوریپ  نایعیـش و  زا  کـی  چـیه  دروآرب و  ار   124 ص : ام ، ياهخـساپ  ناشتاجاح  باجتـسم و  ناشیاعد  دـنهاوخب  لاعتم 

ار ناشرامیب  ای  دنکیم  هدروآرب  ار  ناشتجاح  مالسلا  هیلع  همئا  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  صخش  هک  دنتسین  دقتعم  مالـسلا 
ار اهتب  زین  نیکرشم  تفگ : تسا . لاعتم  دنوادخ  تسدب  تاریخ  مامت  روما و  مامت  ترصن و  افش و  هک  دندقتعم  یگمه  هکلب  دهدیم  افش 
یتسودب و ناتب  نوچ   ] ار ادـخ  ریغ  هکنانآ  « 1  » ًاْفلُز هَّللا  یلا  انُوبِّرَُقِیل  ّالا  مُهُدبعَن  ام  َءایلوا  هنوُد  ْنِم  اوذَـخَّتا  َنیِذَّلا  دـندادیم و  رارق  هطـساو 

مه نایعیـش  و  دـنادرگ . کیدزن  ادـخ  هاگرد  هب  رتشیب  هچ  ره  ار  ام  هکنیا  يارب  رگم  میتسرپیمن  ار  ناتب  نآ  ام  دـنتفگ  دـنتفرگ و  شتـسرپ 
اب هعیـش  اب  ار  اهنآ  قرف  تسا و  هداد  هیآ  دوخ  ار  وت  باوج  متفگ : دـننک . کیدزن  ادـخب  ار  نانآ  هک  دـنهدیم  رارق  هطـساو  ار  دوخ  ناماما 

اهنآ كرـش  و  دـناهدرکیم . تدابع  شتـسرپ و  ار  اهتب  نیکرـشم  تسا : هدومرف  هفیرـش  هیآ  اریز  تسا ، هدومرف  نایب  مهدـبعن » اـمو   » هلمج
هدجـس زگره  شیوخ  ناماما  يارب  و  دننکیمن ، شتـسرپ  تدابع و  ار  ادـخ  ریغ  زگره  نایعیـش  یلو  تسا  هدوب  اهتب  ندرک  تدابع  تهجب 

125 ص : ام ، ياهخـساپ  هلاسر  کی  ای  یهقف  باتک  کی  طقف  امـش  رگا  متفگ : دـعب  دـننکیمن و ....  رذـن  دـنریگیمن ، هزور  دـننکیمن ،
ًۀبرق دـیاب  زامن  هک  تسا  نایعیـش  یلمع  ياههلاسر  اهباتک و  مامت  رد  اریز  يدزیمن ، یفرح  نینچ  زگره  يدـیدیم  ار  هعیـش  ياهقف  یلمع 

ریغ رد  دوش و  ماجنا  هَّللو  تبرق  دصق  هب  دیاب  تادابع ، ریاس  رذن و  تاقدص ، تاکز ، جح ، هزور ، تسا ، لطاب  الا  و  دوش ، هدـناوخهَّللا  یلا 
یلع ای  هَّللا ، ای  ياجب  نایعیش  دناهتفگ ، مه  امب  مینیبیم و  ار  اهنآ  ياههتفگ  هعیش و  لامعا  یخرب  رهاظ  ام  تفگ : تسا . لطاب  تروص  نیا 

ندرک تدابع  زگره  اهنآ  ندز  ادص  ًالّوا  متفگ : دنبلطیم . ددم  لضفلاوبا  نیسح و  یلع و  زا  دنبلطب  ددم  ادخ  زا  هکنیا  ياجب  دنیوگیم و 
زگره هعیـش  تسا و  قزار  قلاخ و  راگدرورپ و  ّبر و  وا  هکنیا  دصقب  تسا  ریغ  ربارب  رد  میظعت  ّللذت و  يانعم  هب  تدابع  اریز  تسین  اهنآ 

بـش متفگ : دعب  یمهفیم ، نایعیـش  ياهاعد  لامعا و  زا  ار  انعم  نیا  مه  دوخ  وت  دنکیمن و  دصق  نیا  هب  میظعت  للذت و  ادخ  ریغ  ربارب  رد 
دنناوخیم ریبک  نشوج  ياعد  ردـق  ياهبـش  دـنناوخیم ، هزمحوبا  حاتتفا و  ياعد  ناضمر  كرابم  هام  رد  دـنناوخیم ، لیمک  ياعد  هعمج 

حیتافم رد  اهاعد  نیا  و  بر » ای  رانلا  نم  انـصّلخ  ثوغلا  ثوغلا  تنا ، الا  هلا  ای ال  کناحبـس  : » دنیوگیم راب  کی  دنب  ره  رد  دنب و  دص  هک 
رد ًالّوا  متفگ : تسا ؟ حیحـص  فرح  نیا  ایآ  دننکیم ، نعل  بس و  ار  نیدشار  يافلخ  نایعیـش  دـناهتفگ  امب  تفگ : تسا . دوجوم  نانجلا 

126 ص : ام ، ياهخساپ  ار  یصخش  یسک  رگا  دناهدومرف : نایعیش »  » ام همئا  تسا و  هدش  یهن  نمؤم  نعل  ّبس و  متـش و  زا  هعیـش  تایاور 
درادـن یعنام  تسا  هتـشاد  نعل  قاقحتـسا  وا  هدوب و  درومب  اجب و  وا  نعل  هچنانچ  سپ  صخـش ، نآ  تمـس  هب  دوریم  نعل  نآ  دـنک ، نعل 

هدننک نعل  دوخ  هب  ددرگیم  رب  نعل  تسا ، هتـشادن  قاقحتـسا  وا  هدوبن و  اجب  صخـش  نآ  نعل  رگا  یلو  هَّلَحَم » ِیف  َعَقَو  َو  ِِهلْها  نِم  رَدَـص  »
يافلخ زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ایآ  منادب  وگب  ًایناث  دوشیمن . ارچ  نوچ و  ضارتعا و  صاخ و  مکح  بجوم  لئاسم  نیا  اذل  و  « 1»

ار وا  هیواـعم  ارچ  سپ  متفگ : تسا . نیدـشار  ياـفلخ  زا  تشهب و  لـها  زا  وا  هک  هتبلا  تفگ : ریخ ؟ اـی  تسه  تـشهب  لـها  زا  نیدـشار و 
ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  بلاطیبا  نب  یلع  هکنیا  رطاخب  ار  مدرم  نایفس  یبا  نب  ۀیواعم  ارچ  درک و  گنج  وا  اب  ارچ  تشادیم ، نمشد 
نا کعَنَم  ام  لاقف : ًادعس  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  َرَما  لاق : . » دننک ّبس  ار  ترـضح  نآ  هک  درکیم  رما  درکیم و  هذخاؤم  دندرکیمن  ّبس 
هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هباحص   127 ص : ام ، ياهخساپ  هب  دندش  هرونم  هنیدم  مکاح  هک  ناورم  لآ  ارچ  نینچمه  « 2 « »؟ بارتلا َابا  َبُّسَت 
اعدف لاق : ناورم : لآ  نم  لجر  ۀنیدملا  یلَع  لمُعتسا  . » دننک نعل  متش و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دندرکیم  رما  ملـس  هلآ و  و 

یلع نعل  ّبس و  ایآ  لهـس »»...  لاقف  ِباَُّرتلا . اباهَّللا  نََعل  لُقَف : َْتَیبا  اذا  اَّما  هل : لاقف  لْهَـس . یبأَف  لاق : ًاّیَلع ، متـشی  نأ  هرمأف  دعـس ، نب  َلهَس 
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چیه تسا و  مارح  تشهب  لها  نمؤم و  نعل  ّبس و  تسا  یعطق  مّلـسم و  هچنآ  ًاثلاث : تسین ؟ اـی  تسا  رتدـب  رفک  كرـش و  زا  مالـسلا  هیلع 
مالسلا هیلع  یلع  نعل  ّبس و  هک  تهج  نیمه  هب  ار  ناورم  لآ  هیواعم و  هعیش ، اذل  دوشیمن و  تشهب  لها  نعل  ّبس و  هب  رضاح  یناملـسم 

ای دشاب ، هدرک  ّبس  هیواعم  هک  هدماین  یتیاور  نینچ  تفگ : تسا . نیبدب  اهنآ  هب  تبـسن  درادن و  لوبق  دندرک ، ینمـشد  وا  اب  دـندومن و  ار 
نیا تحص  یلو  منکیم  هاگن  تفگ : دوش . تباث  وت  هب  ات  نک  هعلاطم  ار  ملسم  حیحص  متفگ : دنشاب . هداد  يروتسد  رما و  نینچ  ناورم  لآ 

وا اب  ناورهن  رد  دـندرک  گنج  وا  اب  نیفـص  رد  دـندرک ، گنج  ترـضح  نآ  اـب  هرـصب  رد  هک  ییاـج  رد  متفگ : تسا . دـیعب  یلیخ  بلطم 
دعبتسم ریغ  لهـس و  يرما   128 ص : ام ، ياهخساپ  اهنآ  رب  وا  نعل  ّبس و  دـندرک  دیهـش  ار  وا  دجـسم  رد  مه  ماجنارـس  دـندرک و  گنج 

دْرَز ُِزب  نایعیـش  هک  مدـناوخ  یباـتک  رد  تفگ : منکیم . يریگیپ  ًاـمتح  ار  هلأـسم  نیا  نم  تفگ : تخادـنا و  ریز  هب  رـس  اـجنیا  رد  تسا .
هزادـنا هچ  ات  ناتـساد  نیا  دـننکیم ، هرخـسم  نیهوت و  هشیاـع  نینمؤملا  ّما  ناونع  هب  ار  وا  دـننزیم و  هقلح  شرود  دـنروآیم و  ار  یگنر 

هعیش ّدض  ياهباتک  رد  مه  نم  هک  تسا  بلطم  نیمه  دناهتشون  اهباتک  رد  هدز و  نایعیـش  هب  هک  ییاهتمهت  زا  یکی  متفگ : دراد ؟ تحص 
. تسا بذـک  هیـضق  نیا  ینک و  لاؤس  تسه  اجنیا  هک  یناریا  ره  زا  یناوتیم  درادـن و  عالطا  ياهیـضق  نینچ  زا  هعیـش  حور  یلو  ماهدـید 

متـسه لیام  هکمراد  رگیدلاؤس  دنچ  یلب  تفگ : ادرف ، يارب  دـنامب  تسه  يرگید  بلطم  رگا  مدـش ، هتـسخ  هدـش  ینالوط  تبحـص  نوچ 
: تفگ دمآ و  رفن  کی  اب  دعب  زور  میتفر . میدرک و  یظفاحادخ  ناکم و  نیمه  رد  رهظ ، زامن  زا  دـعب  ادرف  امـش  ام و  هدـعو  متفگ : منادـب ،

میتفر دـشابن ، دـمآ  تفر و  هک  دجـسم  زا  ياهشوگ  میورب  تفگ : درادـن ، یعنام  متفگ : دراد ، لاؤس  دـنچ  مه  وا  تسا و  نم  قیفر  اقآ  نیا 
نارامیب هب  افـش  يارب  ارنآ  دـنبلطیم و  افـش  البرک  كاخ  زا  نایعیـش  ارچ  دوب : نیا  اهنآ  لاؤس  نیلوا  یـسرپ  لاوحا  زا  سپ  تولخ و  ياـج 
تردـق رد  ایآ  متفگ :  129 ص : ام ، ياهخـساپ  دراذـگب ؟ رثا  رامیب  يور  دـشاب و  شخبافـش  كاـخ  تسا  نکمم  رگم  دـنناروخیم  دوخ 

رد دنتفگ : دهد ؟ رارق  رامیب  يافـش  بجوم  درد و  ياود  ارنآ  دراذگب و  رثا  كاخ  رد  دناوتیمن  دنوادخ  ایآ  دیراد ؟ کش  لاعتم  دنوادخ 
لسع رد  هک  ییادخ  نامه  دراد  یلاکشا  هچ  متفگ : تسا . لکشم  ام  يارب  يرما  نینچ  روصت  اًلصا  لوبق و  یلو  میرادن  کش  ادخ  تردق 

هیلع فسوی  ترـضح  نهاریپ  رد  هک  ییادـخ  نامه  « . 1  » ِساَّنِلل ٌءافِـش  ِهیف  ُُهناْولا  ٌِفلَتُْخم  ٌبارَـش  اـِهنُوُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  تسا : هداد  رارق  اـفش 
شردپ يانیبان  نامـشچ  هک  دهدیم  مه  یبیغ  ربخ  دنزادنیب و  شردپ  نامـشچ  يور  دـنربب و  ارنآ  دـنکیم  رما  يو  هتـشاذگ و  رثا  مالـسلا 

ُریِشَبلا َءاج  ْنا  اّمَلَف  « 2  » ًاریَِصب ِتْأَی  یبا  ِهجَو  یلَع  ُهوُقلاَف  اذَه  یِصیِمَِقب  اُوبَهْذا  دوشیم : انیب  اهنآ ، يور  نهاریپ  نتخادنا  اب  بوقعی  ترـضح 
هتشک ناسنا  هب  یتقو  هک  دراذگب  يرثا  هدش  حبذ  واگ  زا  یتمـسق  رد  تسا  رداق  هک  ییادخ  نآ  نینچمه  « 3  » ًاریَِصب َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاقلا 

رد هک  ییادـخ  نامه  و  « 4  » ًةَرََقب اوَُحبْذَت  ْنا  مُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنا  ِهِموَِقل  یـسُوم  لاق  ْذا  َو  دنک  یفرعم  ار  دوخ  لتاق  دوش و  هدـنز  دـننزیم  هدـش 
دراذگب و رثا  البرک  كاخ  رد  دراد  تردق  دنوادخ  نیا  دراذـگیم و ...   130 ص : ام ، ياهخساپ  رثا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  ياصع 
هب لاح  نیع  رد  دیناوخیم  نآرق  بترم  دیتسه و  ناسل  لها  هک  تسا  بجعت  امش  زا  و  متفگ : سپس  دهد . رارق  شخبافش  رامیب  يارب  ارنآ 

دوشیم و لکـشم  ناتیارب  تسا ، افـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يالبرک  تبرت  رد  دیونـشیم  یتقو  هجیتن  ردو  دینکیمن  هجوت  تایآ  لیبق  نیا 
تاـیآ نیا  لاـحب  اـت  اـیوگ  دوـب و  هدـنامزاب  ناـشناهد  مدادیم ، حیـضوت  مدـناوخیم و  ار  تاـیآ  نیا  یتـقو  هتبلا  دـینک . رواـب  دـیناوتیمن 

دننکیم رذن  ناشیاهماما  يارب  نایعیش  هک  میاهدینش  ام  دنتفگ : دعب  دنتفریذپ ، دندرک و  لابقتـسا  یمرگ  هب  اذل  دوب  هدروخن  مه  ناشـشوگب 
ناشدوصقم متفگ : دـشاب . ادـخ  يارب  دـیاب  رذـن  هکنیا  لاح  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  رذـن  ای  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رذـن  دـنیوگیم  و 

رذن الا  دشاب و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  هیده  ای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هیده  دناهدرک  رذن  هک  ار  يراک  لمع و  نآباوث  هکتسانیا 
نینچادخ يارب  هک  تسا  نم  هدهع  رب   » یـسراف هب  ای  اذـک » لعفا  نا  ّیلع  هَّلل   » یبرعهب مه  رذـن  هغیـص  یتح  دـشاب و  ادـخ  يارب  هَّلل و  دـیاب 

یظفاحادـخ ًاروف  اهنآ  دـندش و  ام  هجوتم  نیرومأم  دیـسر  هک  اجنیا  هب  تبحـص  تسین . حیحـص  رذـن  ـالاوتسامزال  مهدماـجناار » يراـک 
همئا مرح  رد  ندـناوخ  زامن  نتفر و  ترایز  رطاخب  نایعیـش »  » ام ارچ  شـسرپ 32 : مارحلا  دجـسم  رد  نینوفدم  هَّللدمحلا . دنتفر و  دندرک و 

131 ص : ام ، ياهخساپ  يروما  نینچام  زاشیب  هک  ننـستلها  یلو  میوشیمكرـش  هب  مهتم  روما  نیا  دـننام  ندرک و  رذـن  مالـسلا و  هیلع 
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نینچ ناـنآ  زا  ياهّدـع  هکلب  دـننکیمن  مـهتم  ار  اـم  ننـست  لـها  هـمه  خـساپ : دـنوشیمن ؟ وهدشنكرـشهبمهتم  دـنهدیمو ، هدادماـجناار 
نینچ هب  زین  دـناهتفریذپن  ار  هّدـع  نآ  دـیاقع  هک  ننـست  لها  رگید  هکلب  درادـن  هعیـش  هب  صاصتخا  اهنآ  ياهتمهت  دـننزیم و  ار  ییاهتمهت 

نایعیـش هب  تبـسن  یلو  هدز  تمهت  ناناملـسم  همه  هب  روبقملاب ) داجنتـسالا  روبقلا و  ةرایز   ) هلاـسر رد  هیمیت  نبا  دنتـسه و  مهتم  یتاـماهتا 
زا دنناوخیم و  زامن  روبق  لها  يارب  دننکیم و  تدابع  ار  روبق  لها  نایعیـش ، دـنیوگیم : هک  تسا  نیا  اهنآ  فرح  دنتـسه . ساسح  رتشیب 

نیا هک  دنتـسه  یعدـم  روما و  نیا  دـننام  دـننکیم و  رذـن  روبق  لها  يارب  دـنبلطیم و  ار  نانمـشد  رب  يزوریپ  نارامیب و  يافـش  روبق  لها 
نالف نالف و  نایعیش  دنیوگیم ، مه  یهاگ  هتبلا  دننکیم . يراتفردب  دانع و  نایعیش  اب  ظاحل  نیمه  هب  و  « 1 . » تسا كرش  تعدب و  لامعا 
هطبار نیا  رد  اهنآ  ّهلدا  اهفرح و  زا  ياهصالخ  هب  نونکا  اهتمهت  لیلد  أشنم و  دشابیم . اهنآ  توادـع  ثعاب  زین  رما  نیا  دـننکیم و  ّبس  ار 

: مینکیم نایب  يرصتخم  حیضوت  اب  ار  اهنآ  خساپ  سپس  مینکیم و  هراشا 

اهتمهت لیلد  أشنم و 

ببـس هک  ییاهتعدـب  زا  تسا : هتفگ  يو  منکیم . افتکا  زاب ، نب  ترابع  زا  ياهصالخ  هب  اهنت  اهتبـسن  اهتمهت و  همـشچرس  اـب  هطبار  رد 
دنک تنعل  ادخ  : » تسا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نوچ  تسا ، روبق  رانک  رد  ندناوخ  نآرق  زامن و  تسا ، ربکا  كرش 

: تسا هدوـمرف  ناناملـسم  هب  باـطخ  ترـضح  نآ  تسا : هتفگ  زین  و  « 1 « » دـنداد رارق  دجـسم  ار  دوخ  يایبنا  روبق  اـهنآ  ار ، اراـصن  دوهی و 
رارق دجـسم  ار  روبق  امـش  هک  دیـشاب  بقارم  دنداد ، رارق  دجـسم  ار  دوخ  نیحلاص  ءایبنا و  روبق  دندوب  امـش  زا  لبق  هک  نانآ  دیـشاب ، هاگآ  »

ود نیا  زا  تسا : هتفگ  هدرک و  يریگهجیتـن  تیاور  ود  نـیا  لـقن  زا  سپ  زاـب  نـبا  « 2 «. » منکیم یهن  یلمع  نینچ  زا  ار  امـش  نـم  دـیهدن ،
بابـسا زا  روبق  يور  نتخاس  زیچ  روبق و  دزن  ندـنام  ندـش و  مزالم  روبق و  راـنک  رد  ندـناوخ  نآرق  زاـمن و  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور 

نامه زین  تما  نیا  لاّهج  دـنداد و  ماجنا   133 ص : ام ، ياهخـساپ  اراصن  دوهی و  ار  اهراک  نیا  تسا و  روبق  لـها  هب  تبـسن  ّولغ  كرش و 
رذـن اهنآ  يارب  دـندرک ، هثاغتـسا  اهنآ  هب  دـندرک ، ینابرق  روبق  لها  يارب  دـندرک ، تدابع  ار  روبق  لها  هک  اجنآ  ات  دـنداد  ماجنا  ار  اـهراک 
هکنآ ات  دوشیم - ماجنا  مالـسلا ...  هیلع  نیـسح  ربق  دزن  اهراک  نیا  دنتـساوخ و  ار  نانمـشد  رب  يزوریپ  نارامیب و  يافـش  اهنآ  زا  دـندرک ،
يور نتخاس  دبنگ  روبق و  يور  نتسشن  روبق و  يراکچگ  انب و  زا  تسا  هدرک  یهن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  و  تسا -: هتفگ 

«2 . » تسا ربکا  كرش  ببس  يراصن و  دوهی و  هب  هیبشت  اهراک  نیا  هکنیا  تهج  زا  رگم  تسین  یهن  نیا  و  « 1 . » روبق يور  نتشون  روبق و 

؟ تسا تمهت  اهتبسن  نیا  ارچ 

نایعیـش و ًاتدمع  نانآ  رظن  هک  دـیدرگ  مولعم  مه  ًانمـض  دـش و  یـسررب  اهنآ  هلدا  هصالخ  روطب  هک  نونکا  تسا ؟ تمهت  اهتبـسن  نیا  ارچ 
تلالد و دنـس و  تهج  زا  ار  اهنآ  لالدتـسا  دروم  تایاور  هک  میتسین  نیا  ماـقم  رد  اًـلعف  اـم  مییوگیم : دنتـسه ، مالـسلا  مهیلع  هعیـش  همئأ 
رد نایعیش  مییوگیم : میراذگیم و  اهنآ  تحص  رب  ار  ضرف  هکلب  مینک  فیعضت  ای  دییأت  ار  اهنآ  مقس  تحص و  یسررب و  رودص ، تهج 

ص: ام ، ياهخـساپ  هچ  دـنناوخیم  زامن  هک  تقو  ره  اجک و  ره  رد  بحتـسم ، هچ  دـشاب  بجاو  زامن ، هچ  اهزامن  مامت  هّیحاتتفا  ياهریبکت 
هب عورش  زا  لبق  هیحاتتفا و  تاریبکت  زا  دعب  ار  لیذ  ياههلمج  دننادیم  بحتسم  نآ  ریغ  ای  مالسلا  مهیلع  همئا  مرح  هچ  دشاب ، دجسم   134

یتالـصّنا نیکرـشملا ، نم  انأ  ام  ًاملـسم و  ًافینح  ةداهـشلا ، بیغلا و  ملاع  ضرألاو ، تاوامـسلا  رطف  يذلل  یهجو  تهّجو  دنناوخب : دـمح 
ییادخ يوسب  ور  صلاخ  نامیا  اب  نم  « 1 . » نیملسملا نم  انأ  ترمأ و  کلذب  هل و  کیرش  ال  نیملاعلا ، بر  هَّلل  یتاممو  يایحمو  یکـسنو 
ناملسم تسا و  هزنم  ناکرشم  دیاقع  كرش و  ثول  زا  مدوجو  تسا و  راکشآ  ناهن و  ياناد  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  هک  مدروآ 

تایح و و  نآ - ریغ  ینابرق و  نم - لامعا  هّیلک  تعاط و  زامن و  انامه  دوب ، مهاوخن  قفاوم  ناکرـشم  هنالهاج  هدیقع  اب  زگره  نم  متـسه و 
عیطم نم  هداد و  نامرف  ارم  لماک  صالخا  نیمه  هب  تسین و  کیرـش  ار  وا  تسا ، نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  ادخ  يارب  همه  نم ، گرم 
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هوای مامت  هب  عطاق  نشور و  یخـساپ  صلاخ ، نامیا  هدـیقع و  نیا  ندـناوخ و  زامن  تیفیک  نیا  ترابع و  نیا  مشاـبیم . ادـخ  رما  میلـست  و 
، ام ياهخساپ  حرطم و  ار  اهنآ  تاماهتا  اهاعدا و  زا  یخرب  لاح  نیع  رد  دننکیم . كرش  هب  مهتم  ار  هعیش  هک  تسا  یناسک  نآ  ياهییارس 

لها شتـسرپ  تدابع و  روبق  رانک  رد  ندـناوخ  زامن  دـناهتفگ : فلا ) هَّللا . ءاش  نا  میهدیم  ایوگ  نشور و  خـساپ  هصالخ  روطب   135 ص :
زاـمن عیقب  راـنک  یهاـگ  مالـسلا و  مهیلع  همئا  مرح  رد  هک  تسا  نایعیـش  هب  اـهنآ  رظن  ًاتدـمع  دـشابیم و  كرـش  بابـسا  زا  تسا و  روـبق 
هچنانچ دـنناوخب  هک  يزامن  رهو  اجکره  نایعیـش  ًالّوا  اهتمهت : خـساپ  دـنناوخیم . ترایز  زاـمن  تراـیز ، زا  دـعب  نینچمه  دـنناوخیم و 

- هَّللابذایعلا هک - دنکیمن  روطخ  مه  ناشنهذ  هب  زگره  و  هَّللا » یلا  ۀبرق  مناوخیم  زامن  : » دنیوگیم دنروایب  نابز  هب  ار  زامن  تین  دـنهاوخب 
دنناوخیم و هَّللا » یلا  ًۀبرق   » ار زامن  دننکیم و  تین  هنوگ  نیمه  دـنناوخیمهک  زین  ترایز  زامن  و  ربقلا » بحاص  یلا  ًۀـبرق  مناوخیم  زامن  »

خـساپ دنیوگیم : مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  زامن  زا  دـعب  ياعد  رد  اًلثم  هک  هنوگ  نامه  دـننکیم ، هیدـه  ربق  بحاص  هب  ارنآ  باوث 
َو مهَّللا  کل ...  الا  ُنوکیال  َدوجُّسلاو  عوکّرلاو  ةالَّصلا  ّنأل  َکل  َکیرـشال  َكَدْحَو  کل  ُتدَجَـس  ُتعَکَر و  ُّتیَلَـص و  ّینا  مهللا  اهتمهت 
، وت يارب  مدرک  هدجـس  مدرک و  عوکر  مدناوخ و  زامن  ایادخ  « » 1 « ؛ مالسلا امهیلع  ّیلع  نب  نیـسحلا  َيالوم  یلا  یّنِم  ٌۀّیدَه  ِناتعکَّرلا  ِناتاه 
ار زامن  تعکر  ود  نیا  ادنوادخ  وت ...  يارب  رگم  تسین  يدوجس  عوکر و  زامن و  چیه  هکنیايارب  تسین ، وتيارب  یکیرش  چیه  ییاتکی  وت 

باوث دنناوخیم و  ادـخ  يارب  ار  زامن  نایعیـش  نیاربانب   136 ص : ام ، ياهخساپ  مالـسلا ». امهیلع  یلع  نب  نیـسح  میالوم  هب  مدومن  هیدـه 
ندـناوخ زامن  روبق  رانک  رگا  ًایناث  دـننکیمن . شتـسرپ  تدابع و  ار  وا  دـنناوخیمن و  زامن  ربق  بحاص  يارب  زگره  دـننکیم و  هیدـه  ارنآ 
ترـضح ردام  رجاـه  دـننام  ءاـیبنا - ریغ  مالـسلا و  مهیلع  ءاـیبنا  روبق  هک  مارحلا  دجـسم  رد  نونکاـت  مالـسا  ردـص  زا  هنوگچ  تسا  كرش 

هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  روبق  فارطا  یبنلا و  دجـسم  رد  دنناوخیم ؟ هدناوخ و  زامن  دراد  دوجو  وا - نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  لیعامـسا 
هشیاع لاس  نیدنچ  دنناوخیم ؟ زامن  «- 1  » دشابیم دجسم  رد  هک  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ربق  یلوقب  رمع و  رکبوبا و  ملس و  هلآ و 

؟ دشابیم روبق  نیب  یقرف  ایآو  دراد  دوجواهنیا  جورخ  رب  یلیلدای  دنتسین  ربق  اهنیا  ایآ  تسا ؟ هدناوخ  زامن  هدرک و  یگدنز  روبق  رانک  رد 

مارحلا دجسم  رد  نینوفدم 

هک وا  ياهرتخد  رجاـه و  شرداـم  مالـسلا و  هیلع  لیعامـسا  ترـضح  . 1 زا : دـنترابع  مارحلا  دجـسم  رد  نینوفدـم  ننـست  لـها  هتفگ  قبط 
مهیلع بیعش  حلاص و  دوه و  حون و  ترـضح  . 2 « 1 . » تسا لیعامـسا  رجح  رد  نانآ  روبق  دـندوب و  هتفرن  رهوش   137 ص : ام ، ياهخساپ 
ماهتا اعدا و  ب ) « 3 . » تسا مزمز  ات  ماـقم ، نکر و  نیب  ناـشروبق  هک  ربمغیپ  هن  دون و  . 3 « 2 . » تسا رجح  مزمز و  نیب  نانآ  روبق  مالـسلا و 

اهنآ هب  زاب  نب  هک  یتایاور  رد  ًالّوا  مییوگیم : ام  تسا . كرـش  ندـناوخ  نآرق  روبق  رانک  رد  دـناهتفگ : هک  تسا  نیا  اـهنآ  زا  رگید  یخرب 
یبنلا دجـسم  لیعامـسا و  رجح  مارحلا و  دجـسم  رد  ندـناوخ  نآرق  همه  نیا  ًاـیناث  تسین ، نآرق  ندـناوخ  زا  یمـسا  تسا  هدرک  کـسمت 
نآرق رمع  رکبوبا و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ربق  رانک  شاهرجح ، رد  هشیاع  ایآ  تسا ؟ كرش  هکرابم  هضور  رد  ًاصوصخ 

138 ص : ام ، ياهخساپ  تسا : هتفگ  هدوب  ناناملسم ) رثکا  هکلب   ) عیشت دّض  راکفا  نازاتشیپ  زا  هک  هیمیت  نبا  اهنیا ، زا  هتـشذگ  دناوخیمن ؟
یکی هک  میق  نبا  « 1 . » دربیم هرهب  دهدیم  ماجنا  هدنز  هک  اهنیا  دننام  هقدص و  نآرق ، تئارق  هزور ، زامن ، زا  تیم  بهاذم ، ياسؤر  قافتاب 

زامن و دنریگب ، هزور  دنروآاجب  جح  دنهدب ، هقدـص  دـننک ، ترفغم  بلط  تاوما  يارب  ناناملـسم  تسا : هتفگ  تسا  اهنآ  ناگرزب  زا  رگید 
باتک رد  زاب  نب  دوخ  « 2 . » دنراد قافتا  بلطم  نیا  رب  فلس  روهمج  تسا ]: هتفگ   ] دسریم و تاوما  هب  شباوث  دنهد ، ماجنا  رکذ  نآرق و 
نآرق هک  تسا  نیا  رتهب  لضفا و  یلو  دسریم  تیم  هب  رافغتسا ، اعد و  تیم ، نوید  يادا  هرمع ، جح و  هقدص ، باوث  تسا : هتفگ  شرگید 

ءاعدلاب و لاغتشالا  رئازلل  یغبنی  هک : تسا  روبق  ترایز  رد  ۀعبرالا » بهاذملا  یلع  هقفلا   » رد « 3 . » دنهدن ماجنا  تیم  يارب  فاوط  زامن و  و 
زا دنک و  عرضت  اعد و  روبق ، رئاز  تسا  راوازـس  حصالا ....  یلع  تیملا  عفنی  کلذ  ناف  تیملل  نآرقلا  ةءارق  یتوملاب و  رابتعالا  عرـضتلا و 

دنمهرهب عفتنم و  رئاز  ندـناوخ  نآرق  زا  تیم  ّحـصا ، رباـنب  هک  دـناوخب  نآرق  تیم  يارب  دریگب و  تربـع  اـههدرم   139 ص : ام ، ياهخـساپ 
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، دربیم عفن  نآ  زا  تیم  دناهتفگ  زیوجت و  ار  تیم  يارب  ندناوخ  نآرق  اهوردـنت ، یتح  ننـست و  لها  مومع  هکنیا  هب  هجوت  اب  « 1 . » دوشیم
هچ اب  تسین  مولعم  ًالوصاو  ربکا ! كرش  مهنآ  تسا ؟ كرـش  روبق  رانک  رد  نآرق  ندناوخ  تسا  هتفگ  ناوخالا  ۀفحت  باتک  رد  زابنب  ارچ 
هب نانآ  زا  ياهّدع  رگید  ياهتمهت  زا  ج ) داد ؟ دهاوخ  هچ  ار  دنوادخ  خساپ  هدرک و  روبق  رانک  رد  نآرق  هدـنناوخ  كرـش  هب  مکح  یتأرج 
ریغ يارب  رذن  و  دننکیم - رذن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  اًلثم  دننکیم - رذـن  روبق  لها  يارب  نایعیـش  دـنیوگیمهکتسا  نیا  نایعیش 

ار یتمهت  نینچ  دندادیمن  هزاجا  ناشدوخب  دندرکیم ، هعجارم  نایعیش  یهقف  ياهباتک  زا  یکی  هب  لقاال  اهنآ  رگا  یلو  تسا . كرـش  ادخ 
رذن فیرعت  رد  رذنلا ، باتک  هرس ، سدق  ماما  ترضح  هلیـسولا  ریرحت  هنومن ، باب  زا  دننک . نیبدب  نایعیـش  هب  تبـسن  ار  ناشماوع  دننزب و 

نأ وأ  موصا  نا  َّیلع  هَّلل  لوقی : نأب  ۀغیـصلا ...  نم  دـبال  لـب  ۀـینلا  درجمب  دـقعنیال  و  یلاـعت ...  هَّلل  لـمعب  مازتلـالا  وه  رذـنلا  تسا : هدومرف 
تین درجم  هب  رذـن  و  لاعتم ...  دـنوادخ  يارب  يراـک  ماـجنا  هب  دوش  مزتلم  ناـسنا   140 ص : اـم ، ياهخـساپ  هک  تسا  نآ  رذـن  « ؛...  كرتا

منک كرت  هکنیا  ای  مریگب و  هزور  هکنیا  نم  رب  تسادخ  يارب  دیوگب  ناسنا  هکنیا  لثم  دشاب ...  هتـشاد  هغیـص  دـیاب  هکلب  دوشیمن  دـقعنم 
وه رذنلا  تسا : هدمآ  هلأسم 1910 )  ) رذن ماکحا  رد  یلاعلاهلظدم )  ) ینارکنل لضاف  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ترضح  ۀحضاولا  ماکحا  رد  و  ....« 

مزتلم ناسنا  هک  تسا  نآ  رذن  دـناهدومرف : هلأسم 2640 ) - ) رذـن ماکحا  عجارم - لئاسملا  حیـضوت  رد  و  هَّلل . هکرت  وا  ءیـش  لعفب  مازتلالا 
هدـیقع هعیـش و  هقف  نیاربانب  دـیامن . كرت  ادـخ  يارب  تسا  رتهب  نآ  ندرکن  هک  ار  يراک  ای  دروآ ، اجب  ادـخ  يارب  ار  يریخ  راک  هک  دوش 
هدـننک رذـن  یلب  تسین ، رذـن  دـشابن  ادـخ ) يارب   ) هَّلل رگا  دراد و  تیلخدـم  ندوب  هَّلل »  » رذـن تقیقح  تیهاـم و  رد  هک  تسا  نیا  ناـیعیش 

هب ای  ًةاش  حـبذا  نا  ّیلع  هّلل  دـیوگیم : اًلثم  دـنک  هیدـه  تساوخ  هک  سکره  هب  ماـجنا ، زا  سپ  هدرک ، رذـن  هک  ار  يراـک  باوث  دـناوتیم 
هیده ار  نآ  باوث  مناسرب و  ارقف  فرصم  هب  ارنآ  تشوگ  منک و  ینابرق  دنفسوگ  کی  هک  تسا  نم  هدهع  رب  ادخ  يارب  دیوگیم : یسراف 

مرح رذن  ای  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  رذن  ای  مالسلا  هیلع  ماما  رذن  دنیوگیم : یتقو  نایعیش  منک . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اقآ  میالوم 
هیده  141 ص : ام ، ياهخساپ  ارنآ  باوث  دروآ و  اجب  ادخ  يارب  ار  ریخ  راک  دوشیم  مزتلم  هدننک  رذـن  هک  تسا  نیمه  ناشدوصقم  دومن ،

هیلع ماما  رذن  دنیوگیم : نایعیـش  هکنیا  دـناهدرک  لایخ  اهنآ  ًارهاظ  و  دـیامن . هریغ  ای  مالـسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترـضح  ای  مالـسلا  هیلع  ماما 
هیآ نیا  دیاب  هک  دناهدز  ار  اوران  تمهت  نینچ  اذل  تسا ، ادخ  ریغ  يارب  رذن  ناشدوصقم  مدومن . مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  ای  مالـسلا 

هبنتم تسا  دیما  « 1  » ًالوُؤْسَم ُْهنَع  ناک  َکئلوا  ُّلُک  َداؤُفلاَو  َرَـصَبلا  َعمَّسلا و  َّنا  ٌملِع  ِهب  ََکل  َسَیل  ام  فقَت  ال  دـناوخ : اـهنآ  يارب  ار  هکراـبم 
نامتخاس نانآ  زا  ياهدع  د ) یلاعتهَّللاءاشنا . دننک . هبوت  دنراد و  زاب  ناناملـسم  هب  تمهت  نتـشون  زا  تسد  ندز و  تمهت  زا  نابز  دنوش و 

تیلهاج نامز  رد  هک  تسا  تب  هلزنم  هب  دبنگ  انب و  دـنیوگیم : دـننادیم و  رفک  كرـش و  ار  ربق  يور  ندرک  تسرد  هتـسدلگ  دـبنگ و  و 
هک هنوگ  نامه  دنکیمن و  جراخ  یتسرپتب  ندوب و  تب  زا  ار  تب  مان ، رییغت  دـناهداد و  رییغت  ارنآ  مسا  هتـشاد و  دوجو  منـص  نثو و  مساب 

اهنامتخاس و دیاب  تسا و  اهتب  زا  مظعا  اهنیا  كرـش  هکلب  دنوشیم ، تدابع  زین  دهاشم  اهانب و  دندرکیم ، تدابع  ار  اهتب  تیلهاج  مدرم 
ق لاس 1343 ه . رد  هدیقع  دـید و  نیمه  ساسارب   142 ص : ام ، ياهخساپ  « 2 . » دوش دوبان  بیرخت و  اههتـسدلگ  دبنگ و  دـهاشم و  مامت 

مدـهنم ار  هسدـقم  نکاـما  ریاـس  مالـسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  روبق  لاوش  متـشه  زور  دـندرک و  بیرخت  زاـجح  رد  ار  مالـسا  ناـگرزب  روـبق 
ّولغ ببس  تسا و  كرش  بابسا  زا  روبق  يالاب  دبنگ  نامتخاس و  انب و  تسا : هتفگ  يدوعسناتسبرع - مدرم  فورعم  یتفم  زابنب - دندومن .

« صاخ یهورگ  زجب  ناناملـسم  همه  هکلب  نایعیـش و   » ام یلو  « 1 . » دـناهدرک يراک  نینچ  يراصن  دوهی و  دـشابیم و  روبق  لها  هب  تبـسن 
ات دندرک  نفد  يو  هرجح  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  ینامز  زا  دشاب ، حیحـص  هدع  نیا  فرح  رگا  ًالّوا : مییوگیم :

هدوب و رفاک  كرـشم و  ًامومع  دـناهدرک ، ترایز  ار  رمع  رکبوبا و  ترـضحنآ و  هک  هورگ  نآ  دوخ  یتح  ناناملـسم و  همه  رـضاح  ناـمز 
هللا یلص  هَّللا  لوسر  هک  یتقو  زا  نوچ  دناهدرک ، ّولغ  رمع  رکبوبا و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  تبـسن  اهنآ  همه  دنتـسه ،
اهنآ ترایز  هتـشاد و  دوجو  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرجح  تسا ، هتـشاد  دوجو  انب  هرهاط و  هرجح  دندرک  نفد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 

رب انب  رمع و  رکبوبا و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  روبق  تمـس  هب  هک  ییاهزامن  تسا ، هدوب  نامتخاس  تدابع  تب و  تدابع 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  روتسد  فالخ  رب  مارح و  اهنیا  همه  دوشیم  هدش و  هدناوخ  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  ربق  یلوق 
دـشاب و منـص  نثو و  تب و  هلزنم  هب  ربـق  يور  ناـمتخاس  تسا  رارق  رگا  هکنیا  هصـالخ   143 ص : ام ، ياهخـساپ  تسا . رفک  كرـش و  و 

نیب یقرف  تسا  هدش  یهن  روبق ، تمس  هب  ندناوخ  زامن  رگا  تسین ، یبنلا  دجـسم  دحا و  عیقب و  روبق  نیب  یقرف  دوشیم ، تدابع  نامتخاس 
ّولغ ببس  روبق  يور  نامتخاس  رگا  دنتسه و  تبهَّللاب  ذایعلا  مالسلا  مهیلع  همئا  دبنگ  دهاشم و  رگا  تسین ، یبنلا  دجسم  دحا و  عیقب و  روبق 

دجـسم ددعتم  ياهدـبنگ  نامتخاس و  یبنلا و  دجـسم  روبق  مالـسلا و  مهیلع  همئا  دـهاشم  عیقب و  روبق  نیب  یقرف  تسا ، روبق  لها  هب  تبـسن 
نفد زا  لبق  نامتخاس  نیب  یقرف  تسا  تب  كرش و  ربق  يور  نامتخاس  رگا  تسیچ ؟ ّولغ  زا  زاب  نب  دوصقم  تسین  مولعم  هتبلا  تسین . یبنلا 

نآ زا  و  «. 1  » تسا هدـناوخ  نآرق  زامن و  هدرک ، یگدـنز  روبق  رانک  ای  ربق و  يور  هرجح ، رد  يدایز  ياهلاس  هشیاع  تسین . نفد  زا  دـعب  و 
ه  ) لاس 678 رد  دناهدرک و  انب  دیدجت  ار  هفیرـش  هرجح  تبون  دنچ  رد  هتـشاد و  دوجو  دجـسم  لخاد  روبق  يور  انب  هرجح و  نونکات  نامز 
رد مالسلا  مهیلع  ءایبنا  روبق  يور  هک  ییاهنامتخاس  دشاب ، حیحص  هورگ  نآ  ّهلداو  نخـس  رگا  نینچمه  « 2 . » دنتخاس دبنگ  نآ  يالاب  ق )

مالسلا و هیلع  بوقعی  مالسلا ، هیلع  قاحسا  مالسلا ، هیلع  میهاربا  مالسلا ، هیلع  دواد  ترضح  روبق  دننام  دراد ، دوجو  سدقملا  تیب  فارطا 
، باطخلا نب  رمع  تفالخ  ناـمز  رد  مالـسا  حـتف  زا  دـعب  هدـش و   144 ص : ام ، ياهخـساپ  هتخاس  مالـسا  زا  لـبق  هک  مالـسلا  هیلع  فسوی 
تسا و هدرک  ءاقبا  ار  اهتب  هدادـن و  ار  اـهنآ  بیرخت  روتـسد  باـطخلا  نب  رمع  هدوب و  تب  اـهنیا  همه  تفگ  دـیاب  « 1  » هدـنام یقاب  نانچمه 

دیـشرلا نوراه  يرجه ، مود  نرق  رد  تسا ؟ هتـشاد  انعم  هچ  حـتف  سپ  بجعلل ؟ ای  دـناهدنام ؟ یقاـب  كرـشم  تسرپ و  تب  ناـنچمه  مدرم 
تخاس هرجح  نامتخاس و  شردپ  ربق  يالاب  نومأم  درک . ثادحا  هّبق  نامتخاس و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ربق  يور  یـسابع  هفیلخ 

یتح مالـسلا و  مهیلع  هّمئا  روبق  يور  یخیرات  گرزب و  ياهنامتخاس  دندرک . نفد  ینوراه  هّبق  نامه  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  و 
تـسرد دودعم  هورگ  نآ  فرح  رگا  و  تسا ، طبـض  تبث و  مالـسا  خیرات  رد  اهنآ  همه  هک  هدـش  ثادـحا  ننـست  لها  ناگرزب  روبق  يور 

تدابع ادخ  تدابع  ياجب  هدوب و  تسرپ  تب  كرـشم و  ناناملـسم  همه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  دعب  تفگ  دیاب  دـشاب 
تلالد و دنـس و  تهج  زا  هتفرگ  رارق  اهنآ  لالدتـسا  دروم  هک  تایاور  لیبق  نیا  رد  دیاب  نیاربانب  دناهدومن . ار  دهاشم  روبق و  اهنامتخاس و 

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يافلخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  هک  دوش  مولعم  دوش و  یـسررب  تقد و  رودص  تهج 
هب ار  تواضق  میروآیم و  تسا ، تایاور  نیا  فالخ  رب  هک  ار  تیاور  دـنچ  اجنیا  رد  دـناهدرکن ؟ لمع  اهنیا  قفو  رب  هنوگچ  ملـس  هلآ و  و 

هدمآ تسا ) ملـسم  حیحـص  رب  مدقم  اهباتک و  ّحصا  هک   ) يراخب حیحـص  رد   145 ص : ام ، ياهخساپ  میراذگیم : مرتحم  هدنناوخ  هدـهع 
هیلع و هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  يرتخد  ناعمدـت . هینیع  تیأرف  لاق : ربقلا ، یلع  سلاج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  و  لاـق : هک :
رد و  « 1 . » دوب يراج  ترضح  نآ  نامشچ  زا  کشا  تسشن و  وا  ربق  يور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  درک ، توف  ملـس  هلآ و 

اوُعِمَـسَف تعفُر ، ّمث  ًۀَنَـس  هربـق  یلع  َۀَّبُقلا  هتأرما  تبرـض  مهنع  هَّللا  یـضر  ٍّیلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  تاـم  اـمل  و  هک : تسا  باـتک  نیمه 
ياهّبق وا  رسمه  تفر  ایند  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نب  نسح  اُوبَلَقناَف . اوِسئَی  لب  رَخآ : هباجأف  اودقف ؟ ام  اودجو  له  الا  لوقی : ًاحئاص 

هب تشگزاب  مزاع  هک  نیمه   ] دـندیچ و رب  ار  هّبق  لاسکی  زا  سپ  دوب . اپ  رـس  هّبق  نآ  لاـسکی  اـت  دز و  وا  ربق  يور  تسا  همیخ  دارم  ًارهاـظ  ]
]؟ دش هدنز  امش  هتفر  تسد  زا  زیزع  ایآ  دیدنام  ربق  رـس  لاسکی  [ ؟ دیتفای ار  دوخ  هدشمگ  ایآ  تفگ : هک  دندینـش  یبیغ  يادن  دندوب ] لزنم 
هب لقن  . ] دنتشگزاب ناشلزنم  هب  سپ  دندش  دیما  ان  هکلب  دشن  هدنز  اهنآ  زیزع  ریخ ، تفگ : هک  دندینـش  يرگید  یبیغ  يادن  نآ ، لابند  هب  و 

هکلب تسین  كرـش  اـهنت  هن  نتـسشن  ربق  راـنک  ربـق و  يور  اـًلّوا  دوشیم  مولعم  تیاور  ود  نیا  زا   146 ص : ام ، ياهخـساپ  « 2 [ » دش ینعم 
یتسرپ تب  تب و  اهنت  هن  ربق  يور  هّبق  ندز  ًاثلاث  درادن ، لاکشا  روبق  رانک  رد  اهنآ  ندنام  یتح  روبق و  رـس  رب  اهنز  نتفر  ًایناث  درادن ، یعنام 

یلص هَّللا  لوسر  هباحص  افلخ و  دوب  یتسرپ  تب  كرش و  هّدع  نآ  هتفگ  هب  تشاد و  یعرـش  لاکـشا  رگا  درادن و  یعرـش  عنم  هکلب  تسین 
بناج زا  لمع  نیا  هتشذگ ، اهنیا  همه  زا  دشاب  رارقرب  لاسکی  ات  مهنآ  ربق ، يور  هّبق  دنتشاذگیمن  دندرکیم و  یهن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

رماوا و اهروتسد و  یتسرپ و  تب  كرش و  يانعم  هب  رتملاع  یتاهج  زا  اهنآ  هتفرگ و  تروص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  يابرقا 
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رب دجـسم  انب و  نتخاس  تفگ : ناوتیم  هکلب  تیبلا . یف  امب  يردأ  تیبلا  لها  هک : دـناهدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یهاون 
ًاناینب مهیلع  اونبا  اولاقف  : » تسا هدومرف  فهک  باحـصا  تشذگرـس  نمـض  دنوادخ  میرک  نآرق  رد  دراد . ینآرق  هشیر  ادـخ ، يایلوا  رازم 
نانآ ربق  يور  رب  دنتفگ : ياهدع  دـناهتفگ : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  « 1 « » ادجـسم مهیلع  نذـختنل  مهرما  یلع  اوبلغ  نیذـلا  لاق  مهب ، ملعا  مهبر 

. میرازگیم زامن  نآ  رد  میزاسیم و  يدجـسم   147 ص : ام ، ياهخساپ  نانآ  روبق  رب  ام  دـنتفگ : نینمؤم  لباقم  رد  دـینک و  انب  ینامتخاس 
. تسین ثحب  هب  زاین  نیا  زا  شیب  تمسق  نیا  رد  ًارهاظ  « 1»

یبنلا دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  زامن 

دنروآ و اجب  دجسم  رد  ار  زامن  تسا  بحتسم  هک : تسا  یقثولا  ةورع  باتک  رد  دنشاب . هتـشاد  هجوت  لیذ  بلطم  هب  نینمؤم  تسا  بسانم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دجـسم  نآ  زا  دـعب  تسا . زامن  نویلیم  کی  لداعم  نآ  رد  زامن  تسا و  مارحلا  دجـسم  دـجاسم  لـضفا 

باتک نامه  رد  تسا ...  زامن  رازهلداعمنآ  رد  زامنو  تسا  هفوکدجـسم  نآ  زا  دـعب  تسا ، زامن  رازههد  لداعم  نآ  رد  زاـمنو  تسا  ملس 
دنلب و هتساوخ  ادخ  هک  تسا  یتویب  مالسلا  مهیلع  همئا  دهاشم  مالسلا و  مهیلع  همئا  دهاشم  رد  ندروآ  اجب  زامن  تسا  بحتـسم  هک : تسا 

زامن هک : تسا  ربخ  رد  هکلب  دجاسم ، زا  تسا  لضفا  دهاشم  هکلب  دوش ، رکذ  نآ  رد  دنوادخ  مان  دـشاب و  رومعم   148 ص : ام ، ياهخساپ 
رد زامن  دـندرک : لاوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  تیاور  ود  رد  « 1  .... » تسا زامن  رازه  تسیود  لداعم  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن 

«2 . » هضور رد  زامن  زا  تسا  لضفا  مالسلا  اهیلع  همطاف  تیب  رد  زامن  دومرف : ترضح  هضور ؟ رد  ای  تسا  لضفا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تیب 
زامن مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیب  رد  دناهتـسناوتیم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رـصع  رد  ناناملـسم  دوشیم  مولعم  تیاور  ود  نیا  زا 

تیب و ًارهاظ  یلب  هکرابم . هضور  دجـسم و  رد  زامن  زا  تسا  لضفا  ترـضح  نآ  تیب  رد  زامن  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنناوخب و 
، ام ياهخساپ  دنناوخب . زامن  نآ  رد  دناهتسناوتیمن  ناناملسم  هدوب و  روصحم  هشیمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رهطم  دقرم 
؟ دننادیم نآ  زا  ياّربم  ار  شیوخ  دـننکیم و  يراذـگتعدب  هب  مهتم  ار  نایعیـش »  » ام ننـست ، لها  زا  ياهّدـع  ارچ  شسرپ 33 :  149 ص :

انعم فیرعت و  نینچ  ار  تعدب  زاجح ، ننست  لها  گرزب  ناتسبرع و  یتفم  زاب  نب  مینک ، ینعم  نانآ  هاگدید  زا  ار  تعدب  دیاب  ادتبا  خساپ :
نیا رگا  تسا . هتشادن  دننام  هتـشذگ  رد  هک  تسا  هزات  زیچ  ره  تعدب  « 1 « » قباس لاثم  ریغ  یلع  ثدحأ  ام  لک  یه  ۀـعدبلا  : » تسا هدرک 
نانآ زا  ياهّدـع  هلمج : زا  دوب  دـهاوخ  تعدـب  دـنهدیم  ماجنا  نانآ  دوخ  هک  ییاهراک  یخرب  مییوگب  دـیاب  میهد  رارق  كـالم  ار  فیرعت 

داد و ماجنا  دیابن  دناهدادن  ماجنا  هدوبن و  هباحص  رصع  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  نامز  رد  هک  یلمع  ره  دنتـسه  یعدم 
، تسا هزات  ثداح و  هدش و  جیار  ترـضح ، نآ  باحـصا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  دعب  هک  ینید  لمع  ره  یلک  روطب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  دناهدرک  کسمت  تیاور  نیاب  و  تسا . نید  زا  جورخ  رفک و  كرـش و  بجوم  تسا و  مارح  تعدب و 
150 ص : ام ، ياهخساپ  « 2 . » ۀلالـض ۀعدب  لک  ۀعدب و  ۀثدحم  لک  نإف  رومألا  تاثدحم  مکایا و  اهنآ  ياهتعدـب  تسا : هدومرف  ملـس  و 

ارنآ هدرک و  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  زا  هک  تیاور  نیا  ياـضتقم  هـب  دـناهدومن و  تعدـب  يارب  هـک  اـنعم  نـیا  قـبط 
نینچ هباحـص  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناـمز  رد  اریز  تسا ، تعدـب  میوشیم  روآداـی  اًـلیذ  هک  ار  يروـما  دـناهتفریذپ ،

ار اهنآ  مامت  تیدج  اب  نانآ  زا  یهورگ  یلو  تسا  هدش  جیار  ثداح و  دـعب  ياهنامز  رد  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  زا  هتـشادن و  دوجو  يروما 
ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نامز  رد  ناناملسم . هب  نداد  رفک  كرش و  تبـسن  - 1 زا : دنترابع  اهنآ  و  دنهدیم ، هداد و  ماجنا 

فالخرب یهاگ  هباحص  دوخ  هورگ ، نیا  دوخ  لوقب  هتشاد و  رظن  فالتخا  یهاگ  هکنیا  اب  هتـشادن و  دوجو  يرما  نینچ  هباحـص  رـصع  رد 
هباحـص و دوخ  یتح  و  دناهدومن ، ییارآفص  رگیدـکی  ربارب  رد  هدرک و  گنج  مه  اب  يدراوم  رد  یتح  دـناهدرکیم و  داهتجا  رگیدـکی 
دنتشک و ار  وا  دندرک و  هرصاحم  زور  هس  دوب - ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هفیلخ  نانآ  لوق  هب  هک  ار - نامثع  هنیدم  ناناملسم 
كرـش و تبـسن  هدرکن ، ریفکت  ار  رگیدکی  لاح  نیع  رد  دـندرک . نفد  دـندشیم  نفد  دوهی  هک  ییاج  رد  زور  دـنچ  زا  سپ  ار  شاهزانج 
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دوشیمن هدیقع  مه  اهنآ  اب  دنکیم و  لمع  شدوخ  داهتجا  هقف و  قبط  یناملـسم  هکنیا  ضحم  هب  وردنت  هورگ  نیا  یلو  دناهدادن  مهب  رفک 
. دنوشیم بکترم  ار  تیناسنا  لقع و  عرـش و  فالخ  تلالـض و  تعدب و  نینچ  دننکیم و  نید  زا  جورخ  رفک و  كرـش و  هب  مهتم  ار  وا 

یقلا نَِمل  اولوقَت  ـال  َو   151 ص : ام ، ياهخـساپ  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هک  تسا  میرک  نآرق  فـالخ  رب  اـهنآ  لـمع  نیا  هکنیا  رب  ًاـفاضم 
نیا نانآ  مّلسم  ياهتعدب  زا  یکی  نیاربانب  دیهدن . رفک  تبسن  دنک  مالسا  راهظا  هک  سک  نآب  ناناملـسم  يا  « 1  » ًانِمُؤم َتَسل  َمالَّسلا  مکیلا 
لمع دـناهدرک  لقن  دوخ  هک  یتیاور  هفیرـش و  هیآ  فـالخ  رب  دـننکیم و  رفک  كرـش و  هب  مهتم  يزیچ  كدـنا  هب  ار  ناناملـسم  هک  تسا 

برد و اهناتـسربق  يارب  فلا ) دنوشیم : هدش و  بکترم  بلاطوبا )  ) نوجح دـحا و  عیقب ، ياهناتـسربق  هب  تبـسن  هک  يروما  - 2 دننکیم .
ج) تسا . تعدب  ندش ، روبق  لها  ترایز  عنام  نتـسب و  زور  زا  یتاعاس  بش و  رد  ار  اهناتـسربق  برد  ب ) تسا . تعدب  نداد  رارق  راوید 
رد ار  نارئاز  نتـشاذگ و  رومأم  د ) تسا . تعدـب  نتـشون  اهنآ  رب  طوبرم  ریغ  ياهزیچ  ندرک و  بصن  نآ  جراخ  ناتـسربق و  لـخاد  ولباـت 

دوجو هدربمان  روما  زا  کی  چیه  هباحص  رصع  رد  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نامز  رد  اریز  تسا . تعدب  نداد ، رارق  هقیضم 
: هک تسا  يراخب  حیحـص  رد  الا  دناهدروآ و  دوجوب  عادبا و  هک  تسا  ریخا  هلاس  دـص  تاثدحتـسم  اهتعدـب و  زا  روما  نیا  همه  هتـشادن و 

ترایز يارب  تسا  هتفریم  باوخ   152 ص : ام ، ياهخساپ  هب  هشیاع  ًارهاظ  هک  بش  ياههمین  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دناهدرکیم و  نفد  بش  ار  اههدرم  یهاگ  هک : تسا  ملـسم  حیحـص  رد  و  « 1 . » تسا هتفریم  عیقب  هب  روبق  لها 

دورو زا  هدیـشک و  راوید  ار  دحا  يادهـش  روبق  رود  هکنیا ، رتراکـشآ  تعدب  « 2 . » تسا هدناوخیم  زامن  اهنآ  ربق  هب  دـعب  زور  ملـس  هلآ و 
زین وگدـنلب  اههتـشون ، اهولبات و  بصن  رب  هوالع  هدرک و  تعنامم  دـحا  ناتـسربق  هب  دـنیآیم - یمالـسا  ياـهروشک  زا  هک  مرتحم - نارئاز 
ادص رس و  اهوگدنلب  دنناوخب ، روبق  لها  ترایز  دایز ، هلـصاف  رد  راوید و  تشپ  زا  لقاال  دنهاوخیم  نارئاز  هک  یتاعاس  رد  هدرک و  بصن 
بلق روضح  یمارآ و  اب  دناهدش ، قفوم  دحا  يادهـش  ترایز  هب  هبترم  کی  رمع  رد  دیاش  هک  ناناملـسم  دنهدیمن  هزاجا  دنزادنایم و  هار 

نیا ندرک و  راتفر  ناملـسم  نارئاز  اـب  هنوگ  نیا  اـیآ  تسین ؟ تعدـب  لاـمعا  نیا  اـیآ  اـبجع !! دـنناوخب . روبق  لـها  تراـیز  عمج  ساوح  و 
هدرم رب  زامن  - 3 تسا ؟ حلاص  فلـس  زا  يوریپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تّنـس  اهنیا  ایآ  تسین ؟ تعدـب  اهيریگتخس 

دجسم  153 ص : ام ، ياهخساپ  لخاد  ار  هزانج  دـنچ  ای  کی  ًالومعم  اهزامن  زا  دـعب  هک  تسا  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  ندـناوخ 
هشیاع هک  هدش  تشادرب  یتیاور  زا  لمع  نیا  تیعورشم  زاوج و  لصا  ًارهاظ ، دنناوخیم . زامن  اهنآ  رب  دنروآیم و  یبنلا  دجـسم  مارحلا و 

نیا رب  ار  هشیاع  دندرک و  ضارتعا  ناناملسم  دناوخ ، زامن  نآ  رب  هشیاع  دنداد و  روبع  دجسم  زا  ار  صاقو  یبا  نب  دعس  هزانج  داد  روتـسد 
لیهس هزانج  رب  دجسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  دندرک  شومارف  دوز  هچ  مدرم  تفگ : هشیاع  دندومن  شنزرـس  لمع 

دجـسم رد  ّتیم  رب  ندناوخ  زامن  ثیدـح و  نیا  دـننادیم  ملـسم  حیحـص  رب  مدـقم  حـصا و  ارنآ  هک  يراخب  حیحـص  رد  « 1 . » دناوخ زامن 
یف تیملا  یلع  ةالصلا  زوجی  له  : » تسا هدمآ  نینچ  ص 460  ج 1 ، ۀعبرالا » بهاذملا  یلع  هقفلا   » باتک رد  تسا . هدشن  حرطم  هدماین و 

دجسم جراخ  هزانج  دنچ  ره  تسا  هورکم  دجاسم  رد  تّیم  رب  زامن  تسا : هتفگ  سپس  تسا ؟ زیاج  دجاسم  رد  تیم  رب  زامن  ایآ  دجاسملا »
، تسا هورکم  دوش  هدناوخ  زامن  نآ  رب  هکنآ  زا  لبق  دجـسم  رد  هزانج  ندومن  دراو  و  دـناهتفگ . اهیکلام  اهیفنح و  هک  هنوگنامه  دـشاب ،

ةالص  » باتک رد  تسا . بحتسم  دناهتفگ  اهیعفاش  تسا و  حابم  دجسم  رد  تیم  رب  زامن  دناهتفگ : اهیلبنح  یلو   154 ص : ام ، ياهخساپ 
زین رمع  رکبوبا و  هزانج  رب  زامن  هک  هدرک  لقن  تسا  ننست  لها  زا  رفن  کی  هک  یباطخلا »  » زا هدرک و  هراشا  هشیاع  ثیدح  هب  « 1 « » نمؤملا

هک ییاج  رد  رگا  یلو  تسا ، زیاج  دجسم  رد  هزانج  رب  زامن  تسا : هتفگ  زین  زاب  نب  تسا . هدرکن  هئارا  كردم  اّما  دش  هدناوخ  دجـسم  رد 
اهنت ًارهاظ  نآ  رب  زامن  دجـسم و  رد  هزانج  ندروآ  هک  دـینکیم  هظحالم  نونکا  « 2 . » تسا لضفا  دنناوخب  زامن  دوشیم  هدناوخ  دـیع  زامن 
هَّللا لوسر  نامز  رد  نآ  رب  ندـناوخ  زامن  دجـسم و  لخاد  هزاـنج  ندروآ  دوشیم ، مولعم  مه  تیاور  نآ  زا  تسا و  تیاور  کـی  دانتـساب 
تقو ریغ  رد  ًارهاظ  مه  نآ  هزانج  کی  مه  نآ  هبترم ، کی  اهنت  دشاب  حیحص  تیاور  نیا  رگا  هدوبن و  لومعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

طـسوت زامن  کی  هزانج و  کی  مه  دعب  تسا ، هدـناوخ  زامن  نآ  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هدروآ و  دجـسم  لخاد  زامن ،
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هب هک  مه  دروم  کی  رد  دـناهدروآیمن و  دجـسم  لخاد  ار  اـههزانج  زین  هباحـص  ناـمز  رد  دوشیم  مولعم  و  تسا . هدـش  هدـناوخ  هشیاـع 
دوشیم موـلعم  هیـضق  نیا  زا  دـندرک و  ضارتـعا   155 ص : ام ، ياهخـساپ  ناناملـسم  دـندروآ ، دجـسم  هب  ار  هزانج  کـی  هشیاـع  روتـسد 

هَّللا لوسر  لمع  هب  دوخ  زا  عافد  ماقم  رد  هشیاع  و  دنتسنادیمن ، عورـشم  هتـشادن و  لوبق  ار  هشیاع  هنارـسدوخ  لامعا  اهراک و  ناناملـسم ،
هدرم رب  زامن  رد  اـهنآ  هک  دـش  مولعم  دـمآ  تسدـب  ننـست  لـها  ربتعم  عباـنم  زا  هچنآ  عومجم  زا  درک . دانتـسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

بکترم تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنـس  فالخ  رب  میرک و  نآرق  فالخ  رب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تعدـب  جـنپ  ناـشیاه 
دجسم رد  هشیاع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دیوگیم  هک  یتیاور  تحـص  ضرف  رب  لوا ) تسا : رارق  نیا  هب  اهنآ  دنوشیم و 

، درادن دوجو  مارحلا  دجسم  هب  تبسن  نآ  تحـص  زاوج و  رب  یلیلد  چیه  تسا و  هدوب  یبنلا  دجـسم  رد  دروم  نیا  دناهدناوخ  زامن  تیم  رب 
قرف دـنیوگب  هکنیا  رگم  . ) تسا تعدـب  ناـنآ  دوـخ  ياـعدا  هـتفگ و  قـبط  اـجنآ - رد  نآ  رب  زاـمن  مارحلا و  دجـسم  رد  هزاـنج  ندرب  سپ 
کی اهنت  هک  تسا  روبزم  تیاور  رد  مود ) تسا .) عورـشم  زیاج و  دجاسم  مامت  رد  تیم  رب  زامن  دنیوگب  دیاب  تروص  نیا  رد  دـنکیمن و 

هن دـندناوخ ، زاـمن  نآ  رب  هدروآ و  دجـسم  لـخاد  هشیاـع  ناـمز  رد  مه  یکی  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناـمز  رد  هزاـنج 
هنابـش رد  یهاگ  هک  دنروآیم  رگید  هزانج  زامن ، کی  زا  سپ  یهاگ  تبون و  جـنپ  یهاگ  زور  هنابـش  ره  رد  مه  نآ  ددـعتم و  ياههزانج 
هـشیاع زامن  هکلب  هدـش  رازگرب  تعامج  زامن  زا  دـعب  تاوما  رب  زامن  هک  تسین  تیاور  نآ  رد  موس ) دـنناوخیم . رتشیب  ای  زامن  شـش  زور 

هلفان ندـناوخ  تاـبیقعت و  ماـجنا  زا  ار  مدرم  هکنیا  رتزیگنافسا  همه  زا  مراـهچ ) تسا . هدوبن   156 ص : ام ، ياهخـساپ  زامن  زا  دـعب  ًاعطق 
دنوشیم راچان  مدرم  یلو  دنوش  لوغـشم  اههلفان  تابیقعت و  هب  زامن  زا  دعب  هدش  دیکأت  هکنیا  اب  ندناوخ  تیم  زامن  ود  یهاگ  نتـشادزاب و 

سدقم عرـش  طسوت  هدش  نییعت  تابیقعت  زا  ار  تیعمج  همه  نآ  لفط  کی  رب  زامن  يارب  اسب  هچ  دوش و  هدناوخ  تیم  زامن  ات  دنوش  لطعم 
« تاومألا یلع  ةالصلا  : » دنزیم داد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رانک  رد  دنلب  يادص  اب  وگدنلب و  اب  نذؤم  مجنپ ) دنرادیم . زاب 

 ... هَّللا لوسر  دـنع  مهتاوصا  نوضغی  نیذـلا  ّنا  تسا : هفیرـش  هیآ  نیا  فالخ  رب  رگید ، دراوم  رد  ناشدوخ  هتفگب  ندز  داد  لمع و  نیا  و 
مهنآ دجـسم ، رد  تیم  رب  زامن  دیاب  هک  همانرب  نیا  قبط  نانآ  یلو  دننک  نفد  رتدوز  هچ  ره  تسا  مزال  ار  هزانج  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  «. 1»

دجـسم هب  حبـص  زامن  زا  دعب  زامن ، يارب  ارنآ  دنتـسناوتن  هدش و  نفد  هدامآ  ياهزانج  هچنانچ  اًلثم ، دوش ، هدناوخ  تعامج  ياهزامن  زا  دعب 
هک تسا  رکنم  تعدـب و  دوخ  نفد  ریخأت  نیا  دـنناوخب و  زاـمن  نآ  رب  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  اـت  دـنامب  نیمز  يور  دـیاب  هزاـنج  نیا  دـنناسرب ،

تعدب و نیدنچ  ناشیاه  هدرم  رب  زامن  يرازگرب  رد  اهنت  ناشدوخ  هدیقع  هقف و  قبط  اهنآ  هک  دیدومرف  هظحالم  نونکا  دـنوشیم . بکترم 
ةالصلا  » هحفص 1277 یناطحقلا  نمؤملا  ةالـص  باتک  رد  هک  موشیم  روآ  دای   157 ص : ام ، ياهخساپ  دنوشیم . بکترم  راکـشآ  رکنم 

زاوج نآ  زا  و  دـناوخ ، زامن  دعـس  هزانج  رب  هک  تسا  هشیاـع  ثیدـح  دجـسم ، رد  تیم  رب  زاـمن  زاوج  لـیلد  هک  تسا  هدـمآ  تیملا » یلع 
. درادن دوجو  هشیاع  تیاور  زج  يرکذ  لباق  تیاور  هک  تسا  نیا  نآ  رهاظ  دناهدرک و  هدافتسا 

دجاسم دروم  رد  نانآ  ياهتعدب 

هراشا

تخاـس لوا : تسا : لـیذ  رارقب  اـبق  دجـسم  یبـنلا و  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  ًاـصوصخ  دـجاسم ، دروـم  رد  اـهنآ  ياهتعدـب  زا  یخرب  - 4
مه رانک  رد  دبنگ  تفه  هک  یبنلا  دجسم  برد 21  يالاب  ًاصوصخ  ددعتم  ياهدبنگ  تخاس  مود : هدیشک . کلف  هب  رس  ددعتم و  ياههرانم 

ددـعتم و ياـهغارچ  اـب  راـگن و  شقن و  عاونا  اـب  یبنلا  دجـسم  ًاـصوصخ  دـجاسم  فقـس  راوید و  رد و  نییزت  موس : دـناهتخاس . دـننامه  و 
نارازگزامن نارئاز و  ندومن  مورحم  یبنلا و  دجـسم  ياهبرد  نتـسب  مجنپ : دجاسم . ياهراوید  برد و  هب  ییاههتـشون  مراهچ : نوگانوگ .

مارحلا و دجـسم  رد  ندروخ  زیچ  نتخادنا و  هرفـس  متفه : یبنلا . دجـسم  لخاد  رد  ددـعتم  ياههناخباتک  يانب  مشـش : بش . زا  یتمـسق  رد 
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يروخاذغ نلاس  نوچمه  دننکیم و  نهپ  ددعتم  ياههرفـس  برغم  زامن  ماگنه  ًالومعم  هک  ناضمر  كرابم  هام  رد  ًاصوصخ  یبنلا  دجـسم 
- یبنلا دجـسم  رد  روبق  ترایز  يارب  تبون  ود  رد  زور  ره  اهنز  نداد  هار  متـشه :  158 ص : ام ، ياهخساپ  دنوشیم . ندروخ  اذغ  لوغـشم 

ندرک شرف  مـهن : «-. 1  » دـننادیم مارح  عنم و  تعدـب  ناونعب  اهناتـسروگ ، ریاس  عیقب و  روبق  لـها  تراـیز  هب  ار  اـهنز  نتفر  ناـشدوخ  هک 
دجسم مارحلا و  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  مهد : دنتسه . ایند  رهاظم  زا  هکنیا  اب  اهنآ  رب  هدجس  گنراگنر و  یعونصم و  ياهشرف  هب  دجـسم 

رد تسا : هتفگ  هک  دـشابیم . اـهنآ  لوبق  دروم  گرزب و  یتفم  زاـب ، نب  ياوتف  اـعدا و  فـالخ  رب  دراد و  دوجو  ددـعتم  ياـهربق  هک  یبـنلا 
اهنآ زا  ياهدع  ياهتعدب  « 2 «. » تسا روبق  لها  هب  تبسن  ّولغ  كرش و  بجوم  تسین و  حیحص  زامن  دشاب  هتشاد  دوجو  ربق  هک  يدجـسم 

دـش و رکذ  هک  دـشاب  نآ  زا  شیب  دـیاش  دوش  یـسررب  ًاقیقد  رگا  تسا و  دـجاسم  صوصخ  رد  اهنآ  ياهتعدـب  زا  یخرب  اهنیا  دـجاسم  رد 
ماـجنا دـیابن  هدـش و  یهن  ًاحیرـص  اـهنآ  زا  یـضعب  زا  هوـالعب  تسا ، اـهنآ  دوـخ  ياـهفرح  ّهلدا و  بسح  رب  دـش  رکذ  هچنآ  ندوـب  تعدـب 

ربمایپ دـیوگ : سابع  نبا  مینکیم . هراشا  ناشدوخ  لوبق  دروم  ياهباتک  زا  تایاور  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  دـنهد و   159 ص : ام ، ياهخساپ 
نامتخاس ندرک  ینالوط  ندرب و  الاب  هب  مدـشن ) رما   ) منکیمن رما  « 2 . » دجاسملا « 1  » دییـشتب ترما  ام  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

شقن و ار  دـجاسم  يَراـصَّنلا . َو  ُدوُـهَیلا  ِتَفَرْخَز  اـمک  اـهَُّنفرخَُزَتل  تسا : هـتفگ  هداد و  ربـخ  ناناملـسم  هدـنیآ  زا  ساـبع  نـبا  زین  دـجاسم .
رذـح رب  دـجاسم  يزیمآگنر  زا  ار  مدرم  باطخلا  نب  رمع  زین ، « 3 . » دـننکیم يراصن  دوهی و  هک  هنوگ  نامه  دومن ، دـیهاوخ  يراکالط 

ًاِّینبم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دهع  یلع  ناک  دجسملا  نا  هک : دناهدرک  لقن  ییوس  زا  « 4 «. » رَّفَُصت وا  رَّمَُحت  ْنا  كاّیا   » تشاد
دهَع یف  ِهنایُنب   160 ص : ام ، ياهخساپ  یلع  هانب  رمع و  هیف  داز  و  ًائیـش ، رکبوبا  هیف  دِزَی  مَلَف  ِلخَّنلا  ُبَشَخ  ُهُدمُع  دـیرَجلا و  ُهفقـس  نبَّللِاب و 

َةراجحلاب ُهَرادج  ینب  ًةریثَک و  ًةَدایز  هیف  دازف  نامثع  هّریغ  ُمث  ًابَـشَخ  هدـمُع  َداعاو  دـیرجلا  َنبَّللاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسَر 
راوید ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دهع  رد  « 1 . » ِجاَّسلاب ُهَفقـس  َو  ٍۀَشوقنم  ٍةراجح  نم  هدمُع  لعَج  و  چگ )  ) ۀَّصَقلا َو  ِۀـشوقنَملا 

زا سپ  دوب . نینچ  زین  رکبوبا  دهع  رد  دوب ، امرخ  ياههخاش  زا  نآ  فقـس  امرخ و  تخرد  هنت  زا  نآ  ياهنوتـس  تشخ و  زا  یبنلا  دجـسم 
دجسم نامثع  یلو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نامز  تیفیک  نامه  هب  درک  انب  دیدجت  هعسوت و  ار  دجسم  باطخلا  نب  رمع  نآ ،
ياهبوچ زا  ارنآ  فقس  درب و  الاب  یگنر  ياهگنس  زا  زین  ارنآ  ياهنوتس  درک و  انب  چگ  یگنر و  ياهگنس  اب  ارنآ  ياهراوید  داد و  هعسوت  ار 
دننکیم انب  ابیز  ياههناخ  مدرم  هک  ینامز  رد  تسا : هتفگ  اهنآ ، فورعم  یتفم  زاب  نب  ًانمـض  دناشوپ . دندروآیم ] دنه  زا  هک   ] صوصخم
يراددوخ اهنآ  رد  زامن  عاـمتجا و  زا  مدرم  دـنراذگب  دوخ  لاـحب  میدـق  دـننام  ار  دـجاسم  هچناـنچ  دـننکیم  يرود  یمیدـق  ياـهانب  زا  و 

تخاس نامثع  هچنآ  دننام   161 ص : ام ، ياهخساپ  دنزاسب  چگویگنر  ياهگنـساب  ار  دجاسمهک  درادن  یعنام  ینامز  نینچ  رد  دننکیم و 
نیا تبحـص  هکلب  مینکیمن  ثحب  اهفرح  تایاور و  نیا  مقـس  تحـص و  هرابرد  ام  نونکا  « 2 «. » 1  » دـننک تبغر  دجـسم  نتفر  هب  مدرم  ات 

دجاسم نیا  رد  هک  ییاهتعدب  ابق و  دجسم  یبنلا و  دجسم  مارحلا و  دجـسم  دروم  رد  زابنب ، اهنآسأر  رد  ياهّدع و  هک  هدش  هچ  هک  تسا 
هب دـننکیمن ؟ هجوت  سابع  نبا  رمع و  فرح  هب  دـننکیمن ؟ انتعا  هدـمآ ، اهنآ  ياهباتک  حـصا  ردهکتایاور  نیاب  دوشیم ، هدـش و  لاـمعا 

ار یتایاور  هک  هدش  هچ  دنهدیمن ؟ هدادن و  رثا  بیترت  دجاسم  نامتخاس  ندربالاب  هب  تبسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مالک 
روما نتفرگ و  نشج  ءایلوا و  ءایبنا و  ریاـس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ربق  تراـیز  دـصقب  رفـس  ندوب  تعدـب  رب  یلیلد  هک 

نیفیرـش نیمرح  دـجاسم و  هب  تبـسن  دوخ  ياهتعدـب  دروم  رد  دـننکیم ، نارگید  رفک  كرـش و  هب  مکح  اـهنآ  قبط  دـنروآیم و  رگید ،
یعنام نتخاس  دجسم  هنوگ  نآ  دجاسم  ندمآ  هب  مدرم  تبغر  روظنمب  هک  دننکیم ؟ هیجوت  زاب  نب  دننام  ای  دننیبیمن و  اًلـصا  دنروآیمن و 

یناغارچ نییزت و   162 ص : ام ، ياهخساپ  دوشیم ؟ جراخ  ندوب  عرش  فالخ  تعدب و  زا  یـشیدنا  تحلـصم  اب  تعدب  باکترا  درادن و 
روبق نتخاس  اما  تسا  هیجوت  لباق  دـشابیمن و  تنـس  فالخ  تعدـب و  ینانچنآ  ياهدـبنگ  اههرانم و  نتخاـس  دـجاسم و  راـگن  شقن و  و 
همئا روبق  فارطا  ندرک  زیمت  تفاظن و  تسا !! رفک  كرـش و  مارح و  تعدب و  اهنآ  طسوت  هدش  بیرخت  ياهانب  دیدجت  مالـسا و  ناگرزب 

!! تسا رفک  كرش و  بجوم  عرش و  فالخ  تعدب و  رئاز  همهنآ  اب  دحا  يادهش  مالسلا و  مهیلع  عیقب 
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هرظانم کی 

تسا ایند  رهاظم  زا  تسا و  تاثدحتسم  زا  یعونصم و  هدش و  تسرد  هک  تسا  لاس  دودح 50  اهشرف  نیا  متفگ ، اهنآ  زا  یکی  هب  هرظانم 
رد دجسم  فک  دناهدرکن و  هدجس  اهنیا  رب  هدناوخن و  زامن  اهشرف  نیا  يور  ًاعطق  وا  باحصا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  و 

تسا مارح  تعدب و  لطاب و  اهشرف  نیا  رب  هدجس  اذل  تسا  هدوب  اهنیا  لاثما  ریصح و  نیمز و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نامز 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نامز  دننام  ییاه  هداجس  ریصح و  ای  دشاب  اهگنـس  نیمه  دجـسم ، فک  دینک و  عمج  ار  اهنیا  رگا  و 

امش و میروایب و  هارمه  اهنیا  لاثما  يریصح و  هداجس  ای  میناوخب  زامن  اهشرف  گنـس  يور  میورب  میوشیمن  روبجم  نایعیـش »  » ام دینک  نهپ 
مدرم ایند و  تفگ : میدناوخیم . زامن  رخأت  مدقت و  توافت و  نودب  مه و  رانک  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نامز  دـننام  ام 
دنیبب دیاب  ناملسم  ًالّوا  متفگ : تسا . مزال  شرف  دندنسپیمن و  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نامز  هک  هنوگ  نآ  نامز ، نیا 
هنوگ نامه  تسا و  هدرک  هدجـس  يزیچ  هچ  رب  هدـناوخ و   163 ص : ام ، ياهخـساپ  زامن  هنوگچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
ًایناث دـیناوخب  زامن  مناوخیم  زامن  نم  دـینیبیم  هک  هنوگنامه  یّلـصا » ینومتیأر  امک  اّولـص  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  اریز  دـناوخب ، زاـمن 

دندنـسپیمن و زین  ار  نارگید  تادابع  رد  تلاخد  سـسجت و  هدـیقع و  لیمحت  دندنـسپیمن ، ار  میدـق  عضو  نامز  نیا  مدرم  هک  روطنامه 
رب هدجس  هعیش  هقف  رد  متفگ : مینکیم ؟ تلاخد  اجک  تفگ : دینکیم . تلاخد  نایعیـش  ندناوخ  زامن  تیفیک  رد  دینکیمن و  تیاعر  امش 

زامن اهنیا  دـننام  يریـصح و  هداجـس  اـی  شرف  گنـس  يور  دـشاب  حیحـص  ناـشزامن  هدجـس و  هکنیا  يارب  اذـل  تسین  حیحـص  اهـشرف  نیا 
ناریا رد  هکنیا  لاح  دننکیم و  نیهوت  یهاگ  دنـشکیم و  ار  هداجـس  دننکیم و  ضارتعا  امـش  زا  یخرب  دننکیم و  هدجـس  دـنناوخیم و 
دوجو اهنآ  هب  تبسن  هعیش  هیحان  زا  یقییضت  تلاخد و  هنوگ  چیه  دناوخیم و  زامن  دوخ  بهذم  قبط  سک  ره  دنتـسه و  دازآ  ننـست  لها 
نودب هداس و  دجـسم  نامز  نیا  مدرم  هکنیا  يارب  ًافرـص  ناتهقف و  فالخرب  هدـیقع و  فالخ  رب  امـش  تسا  هنوگچ  متفگ : سپـس  درادـن .

نآ هک  بلاطوبا  دحا و  عیقب و  ناتـسربق  هب  تبـسن  ار  تهج  نیا  یلو  دینکیم ، شرف  نییزت و  هنوگ  نیا  ار  دـجاسم  دندنـسپیمن ، ار  شرف 
ّلقا ارچ ال  دـینکیمن ؟ انتعا  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  ياـهروشک  زا  رئاز  همه  نیا  تساوخ  هب  ارچ  دـینکیمن ؟ تاـعارم  دـنراد ، رئاز  همه 
نیا زا  دنتسه ، مالسا  ردص  يادهـش  نید و  ناگرزب  نفد  لحم  هک  ار   164 ص : ام ، ياهخساپ  اهناتـسربق  نیا  دوخ  اهنآ  دیهدیمن  هزاجا 
یلب منزیمن  یفرح  هدرکن و  ضارتعا  امـش  زامن  تدابع و  هب  نم  تفگ : دیدنخ و  دـنزاس ؟ جراخ  هدـننک  تحاران  ندوب و  هبورخم  تلاح 

ار اهیتحاران  لیبق  نیا  دیاب  امـش  دننکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  دوخ  لایخ  هب  هک  دنتـسه  بصعتم  کشخ و  ياهمدآ  ام  زا  یخرب 
ره رد  مینزب و  یفرح  میناوتیمن  ام  تسا و  نیلوؤسم  املع و  اب  رایتخا  مه  اهناتـسربق  هب  عجار  دـینک و  لمحت  سدـقم  فدـه  هار و  نیا  رد 

دـننک و وفع  دـیاب  : » همجرت «. 1  » مَُکل ُهَّللاَرِفْغَی  ْنا  َنوُّبُِحت  ـالا  اوُحَفْـصَْیل  اوُفْعَْیل و  َو  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هک  دـینک  وفع  دـیاب  امـش  لاـح 
امش رب  زورما  « » 2  » مَُکل ُهَّللا  ُرِفْغَی  َموَیلا  ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَت  ال  متفگ : دنخبل  اب  دیاشخبب ». امـش  رب  ادخ  هک  دیرادن  تسود  رگم  دـنیامن  تشذـگ 

هک تدم  نیا  رد  تسا  رکذ  هب  مزال  میدرک . یظفاحادخ  میداد و  تسد  مه  اب  و  هَّللا ) ءاش  نا  .« ) دزرمآیم ار  امـش  ادـخ  تسین  یـشنزرس 
. مدیدن درک ، دروخرب  هنافصنم  هک  درف  نیا  دننام  مدرک  تبحص  دارفا  اب  هدوب و  هنیدم  رد 

رگید ياهتعدب 

ياهخساپ ناونعب  نآ  نتفگ  هک  رجف  عولط  زا  لبق  نتفگ  ناذا  لوا : زا : دـنترابع  هعیـش  هقف  قبط  اهنآ  راکـشآ  زراب و  ياهتعدـب  زا  یخرب 
مارح تعدب و  ناذا  ءزج  ناونع  هب  حبـص  ناذا  رد  مونلا » نم  ریخ  ةالـصلا   » نتفگ مود : تسا . مارح  تعدـب و  عرـش  روتـسد   165 ص : ام ،

رد میحرلا » نمحرلاهَّللا  مسب   » نتفگن مراهچ : روهشم .) ربانب  . ) تسا زامن  لطبم  مارح و  تعدب و  ندناوخ  زامن  هتـسب  تسد  اب  موس : تسا .
: مشـش تسا . زامن  لطبم  مارح و  تعدب و  دمح  هروس  ندناوخ  زا  دـعب  نیمآ »  » نتفگ مجنپ : تسا . زامن  لطبم  تعدـب و  دـمح  هروس  لوا 
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لماک هروس  کی  ندناوخن  متفه : تسا . زامن  لطبم  مارح و  تعدب و  ندرک  هدجـس  تعکر ، طسو  رد  ندـناوخ و  ار  هدجـس  هیآ  زامن  رد 
مالس لاح  رد  مهن : تسا . زامن  لطبم  مارح و  تعدب و  شرف  رب  هدجس  متـشه : تسا . زامن  لطبم  زامن و  ندرک  صقان  دمح ، هروس  زا  دعب 
زامن رد  اهفـص  لاصتا  تیاعر  مدـع  مهد : تسا . زامن  نالطب  بجوم  مارح و  تعدـب و  ندـنادرگرب  هلبق  تمـس  زا  ار  تروص  زامن ، نداد 

تعدب و حیوارت ) زامن   ) مان هب  ندناوخ  تعامج  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهبـش  ياههلفان  مهدزای : تسا . زامن  لطبم  تعدب و  تعامج 
زور مهدزیس : تسا . مارح  تسا  لوصف  نآ  نودب  هماقا  ناذا و  هکنیا  ناونع  هب  هماقا  ناذا و  لوصف  زا  یخرب  فذح  مهدزاود : تسا . مارح 

ریبـکت راـهچ  تاوـما  رب  زاـمن  رد  مهدراـهچ : تـسا . مارح  166 و  ص : اـم ، ياهخـساپ  تعدـب  نـتفگ  ناذا  ود  هـعمج  زاـمن  يارب  هـعمج 
دنـشابیم ثحب  لحم  ای  دنتـسین  لطبم  مارح و  تعدـب و  قلطم  روطب  اهنیا  زا  یخرب  هتبلا  «. ) 1  » تسا زامن  نالطب  بجوم  نیا  دـنیوگیم و 

ًالومعم حبـص  زامن  رد  هعمج  ياهزور  ًانمـض ، دوش .) هعجارم  نآ  ریغ  زامن و  تالطبم  لـصف  یقثولا ، ةورع  باـتک  هب  زاـین  تروص  رد  هک 
مه ياهّدـع  دـنوریم - هدجـس  تعکر ، يانثا  رد  هک  نآ - ندوب  تعدـب  رب  هوالع  دـنناوخیم و  ار  ةدجـسلا »  » هروس دـمح ، هروس  زا  دـعب 
نیا زا  هتـشذگ  دوشیم . لطاب  ناشیاهزامن  ًاـنیقی  تهج  نیا  زا  دـنوریم و  عوکر  هب  هدجـس  ياـجب  هجیتن  رد  دنتـسه و  انـشآ  اـن  رفاـسم و 
لاح هک  تسا  تعامج  ماما  رب  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رما  فـالخرب  تعاـمج  زاـمن  رد  ینـالوط  هروس  ندـناوخ 

نیمومأم لاح  تیاعر  هک  هدش  رما  تعامج  زامن  قلطم  رد  هکلب  درادن  هعمج  حبـص  زامن  هب  صاصتخا  رما  نیا  و  دنک . تیاعر  ار  نیمومأم 
مکدحا َّما  اذا   167 ص : ام ، ياهخساپ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  ملسم  حیحص  يراخب و  حیحـص  رد  دوشب .

زا یکی  هاگ  ره  «. 1  » ءاش فیک  ّلصیلف  هدحو  یّلص  اذإف  ۀجاحلا ) اذ  و   ) ضیرملا فیعضلا و  ریبکلا و  ریغـصلا و  مهیف  نإف  ففخیلف  سانلا 
بحاص رامیب و  فیعـض و  ریبک و  ریغـص و  نارازگزامن  نیب  رد  نوچ  دریگب  هاتوک  کبـس و  ار  زامن  دـیاب  دـش  مدرم  تعاـمج  ماـما  اـمش 

دوب لیام  هک  هنوگ  ره  دناوخیم  ادارف  ار  شزامن  صخـش  هک  هاگنآ  دراد و  دوجو  دسرب - شراک  هب  دـهاوخیم  دراد و  راک  هک  تجاح -
اذ میقـسلا و  فیعـضلا و  سانلا  یف  نإف  فّفخیلف  سانلل  مکدحأ  یّلـص  اذا  دومرف : هک  تسا  رگید  تیاور  رد  هاتوک .) ای  ینالوط  . ) دناوخب
رامیب و ناوتان و  دارفا  مدرم  نیب  رد  اریز  دهد ، ماجنا  کبـس  ار  زامن  دش  تعامج  ماما  مدرم  يارب  امـش  زا  رفن  کی  هک  هاگنآ  «. 2  » ۀجاحلا
دـننکیمن و تیاعر  نانآ  یلو  تسا  رتاوت  دـح  رد  نآ  ریغ  هدربمان و  ياهباتک  رد  نومـضم  نیا  هب  تایاور  دراد . دوجو  تجاـح  بحاـص 
، يرآ  168 ص : ام ، ياهخـساپ  دربیم . ناشباوخ  زامن  نیب  رد  یتح  یـضعب  هکنیا  لاح  دـننکیم و  ینالوط  ار  حبـص  ياـهزامن  ًاـصوصخ 

يارب ناناملـسم و  مالـسا و  نانمـشد  ربارب  رد  هملک  تدـحو  روظنمب  یلو  دـننیبیم  ننـست  لها  زامن  رد  ار  راکـشآ  ياهتعدـب  نیا  نایعیش 
فص کی  رد  اهنآ  اب  تکرش و  اهنآ  تعامج  زامن  رد  دیلقت  عجارم  اهقف و  روتسد  قبط  هکلب  هدرک ، توکس  ینیبدب  هقرفت و  زا  يریگولج 

ار هعیش  نوگانوگ  ياهتمهت  اب  ناوردنت  زا  یخرب  یلو  تسا . مالسلا  مهیلع  همئا  شرافس  ًانیع  روتسد  نیا  دنناوخیم و  زامن  دنتسیایم و 
نیهوت تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناوریپ  هب  قطنم  یب  نادان و  دارفا  طـسوت  تاـعامتجا ، اههتـشون و  رد  هدرک و  مهتم  رفک  كرـش و  هب 

ارچ شسرپ 34 : مهد . رارق  نایعیش  رایتخا  رد  یسررب و  ار  لئاسم  نیا  بناجنیا  دش  ببـس  رما  نیمه  دنهدیم و  اوران  ياهتبـسن  دننکیم و 
مارح هک  دنتـسه  یعدم  ننـست  لها  یلو  مینادیم  حیحـص  عورـشم و  ار  هعتم ) دقع   ) تقوم جاودزا  هریغ  تیمرحم و  روظنمب  نایعیـش »  » ام
دوخ هعیش و  قیرط  زا  یناوارف  تایاور  میرک و  نآرق  خساپ : تسیچ ؟ نآ  تیعورشم  لیلد  دنیوگیم  دننکیم و  ضارتعا  زین  ام  هب  تسا و 
نهنم هب  ُمتْعَتمَتْـسا  اـمف  تسا : هدـش  لزاـن  هعتم  تیعورـشم  هراـبرد  هیآ  نیا  نآرق  زا  دراد : نآ  زاوج  تیعورـشم و  رب  تلـالد  ننـست  لـها 

رد  169 ص : ام ، ياهخـساپ  دـیهدب ». اهنآ  هب  ياهضیرف  ناونعهب  ار  ناـشرهم  دـیاهدرک  هعتم  هک  ار  یناـنز  « » 1 . » ۀـضیرف ّنهروجا  ّنهوتآف 
بعک و نب  یبا  سابع و  نبا  هک : تسا  هکرابم  هیآ  نیا  ریسفت  لیذ  تسا ، ننـست  لها  لوبق  دروم  فورعم و  ریـسافت  زا  هک  ریثکنبا  ریـسفت 
رد و  ۀـضیرف . ّنهروجا  ّنهوتآف  یّمـسم  لجأ  یلإ  نهنم  هب  ُمتْعَتْمَتْـسا  امف  دـناهدرک : تئارق  هنوگ  نیا  ار  هیآ  نیا  يدـس ، ریبج و  نب  دـیعس 

نیا لقن  زا  سپ  وا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزـال  « 1 . » تسا هدش  لزان  هعتم ، حاکن  رد  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  دـهاجم  هک  تسا  ریـسفت  نیمه 
نینچمه درک و  یهن  تقوم  حاکن  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  یتیاور  تارابع 
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ریثکنبا ریسفتتارابع  زا  « 2 . » درک عنم  تقوم  حاکن  زا  هکم  حتف  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هک  هدرک  لقن  يرگید  تیاور 
تیعورشم رب  نآ  تلالد  تسا و  تقوم  جاودزا  هکرابم ، هیآ  نیا  لوزن  نأش  هک  دوشیم  مولعم  تسا  ننـست  لها  ریـسافت  نیرتربتعم  زا  هک 

: لاـق ةزمح  یبا  نع  : » تسا زیاـج  هعتم  تفگ : وا  دـندرک  لاؤس  هعتم  زا  ساـبع  نبا  زا  هک  تسا  يراـخب  حیحـص  رد  زین  تسا . یعطق  هعتم 
ص: ام ، ياهخـساپ  ۀملـس  زا  هَّللادـبع و  نب  رباج  زا  تیاور  ود  باتک  نیمه  رد  و  «. 3 « » صخرف ءاسنلا  ۀـعتم  نع  لأُسی  سابع  نبا  تعمس 
هیلع و هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اناتاف  شیج  یف  اّنک  الاق :  » داد هعتم  هزاـجا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  عوکـألا  نبا   170

هللا یلـص  ادخ  لوسر  میدوب  ناگدـنمزر  هورگ  نیب  رد  رفن  ود  ام  دـنتفگ  « » 1 « ؛» اوعتمتساف اوعتمتـست  نا  مکل  نذا  دق  هنا  لاقف : ملـس  هلآ و 
تیاور نیدنچ  ملسم  حیحص  رد  نینچمه  دینک ». هعتم  سپ  دش  هداد  ندرکهعتم  هزاجا  امش  هب  دندومرف : دندمآ و  ام  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و 
ماـجنا تقوم  جاودزا  رمع ، تموکح  يادـتبا  رکبوبا و  تموکح  ناـمز  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  دـهع  رد  هک : تسا 
لوسر دهع  یلع  ماّیألا  قیقّدلا ، ِرمَّتلا و  نم  ِۀضبُقلاب  عتمتسن  انک  لوقی : هَّللادبع  نب  رباج  . » درک یهن  ءاسن  هعتم  جح و  هعتم  زا  رمع  دشیم و 

هعتم ام  دـیوگیم : هَّللادـبع  نب  رباج  « » 2 « ؛» ٍثیَرُح نـب  وِرمَع  نأـش  یف  رمُع  هـنع  یهَن  یتـح  رکب  یبا  ملـس و  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 
ياهعتم ثیرح  نب  ورمع  هکنیا  ات  رکبیبا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  دـهع  رد  اهزور  درآ ، امرخ و  تشم  کی  اب  میدرکیم 

نبا لاقف : ٍتآ  ُهاتأَف  هَّللادبع  نب  رباج  دنع  تنک  لاق : ةرـضن ، نبا  نع  تسا ...« : هدـمآ  نینچ  رگید  تیاور  رد  دومن ». عنم  ار  وا  رمع  درک و 
اناهن  171 ص : ام ، ياهخـساپ  َُمث  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  َعَم  امهانلَعَف  رباج : لاقف  ِنیَتعتُملا ، یف  اـفلتخا  رَیبُّزلا  ُنباو  ساـبع 
هعتم ود  اب  هطبار  رد  ریبزنبا  سابعنبا و  نیب  تفگ : دمآ و  یـسک  هک  مدوب  رباج  دزن  نم  تفگ : هرـضننبا  « 1 « ؛» امَهل دُعَن  مَلَف  رمُع  امهنع 
میداد ماجنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  نامز  رد  ار  لمع  ود  نیا  ام  تفگ  رباج  هدـش ، فالتخا  عتمت ) جـح  تقوم و  جاودزا  )

جح هعتم  ءاـسن و  هـعتم  تـفگ : رذاـبا  هـک  تـسا  باـتک  نـیمه  رد  و  مـیدرکن ». رارکت  رگید  دوـمن و  یهن  نآ  ماـجنا  زا  ار  اـم  رمع  سپس 
ۀعتم ینعی  ۀّصاخ ، انل  الا  ناتعتملا  حلـصتال  لاق : (. » دوش هعجارم  يراخب  حورـش  هب  تسا ، لمجم  تسا  ام  صوصخم  . ) تسا ام  صوصخم 

لجرب یَتوا  ْنَلَف  ءاسنلا  هذه  حاکن  اّوِتبا  َو  رمع ...  لاق  : » هک هدرک  لقنهَّللادبع  نب  رباج  زا  باتک  نیا  رد  نینچمه  « 2 «. » جحلا ۀعتم  ءاسنلا و 
تقوم جاودزا  هک  يدرم  نم  دزن  دوشن  هدروآ  دینک ، بانتجا  تقوم  حاکن  زا  تفگ : رمع  « 3 «. » ةراجحلاب ُُهتْمَجَر  ّالا  ٍلَجا ، یلا  ةأرما  حکن 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نا  بلاطیبا ، نب  یلع  نع  : » هک هدرک  لقن  مه  یتاـیاور  منکیم . راسگنـس  ار  وا  ـالا  دـشاب و  هداد  ماـجنا 
حتف رد  دومرف : مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  « 1 « ؛» ۀیلهالا رُمُحلاموحللکانعو  ربیخموی  ءاسنلاۀعتم   172 ص : ام ، ياهخساپ  نع  یهن  ملس 

هللا یلـص  هَّللا  لوسر  هک  هدرک  لقن  زین  یتایاور  دومرف . یهن  یلها  رامح  تشوگ  زا  هعتم و  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  ربیخ 
لقن فلتخم  ياهدنـس  اب  ملـسم  يراخب و  حیحـص  رد  هک  تایاور  نیا  عومجم  زا  « 2 . » درک یهن  هعتم  زا  هکم  حـتف  رد  ملـس  هلآ و  هـیلع و 

رد تسا . هدـمآ  دوجوب  فالتخا  دـعب  تسا و  هتفرگیم  ماـجنا  مه  یتدـم  هدوب و  عورـشم  تقوم  جاودزا  لـصا  هک  دوشیم  مولعم  هدـش ،
، تسا هدوب  ترورـض  ظاحل  هب  مالـسا  ردص  رد  هعتم  تیعورـشم  هک : تسا  هدـمآ  ص 85 ) ج 4 ، « ) ۀـعبرالا بهاذـملا  یلع  هقفلا   » باتک

هوق ندرک  راهم  ییوس  زا  دـناهدوب و  يداصتقا  لکـشمو  گنج  ریگ  ردودـنهدب  هلئاعو  یگدـنز  لیکـشت  دناهتـسناوتیمن  ناناملـسم  نوچ 
یهن نآ  ماجنا  زا  ًادعب  یلو  دش  عیرشت  تقوم  جاودزا  تهج  نیا  هب  تسین و  هتفریذپ  ًاعرش  تسا و  تقـشم  مزلتـسم  هزور  نتفرگ  اب  هیوهش 
هعتم زاوج  ههبـش  نوچ  دوشیمن  يراج  وا  رب  انز  دـح  داد  ماجنا  ییوشانز  لمع  ینز  اب  تقوم  جاودزا  اب  یـسک  رگا  لاـح  نیع  رد  و  دـش .

موـلعم دـش - صیخلت  هک  تراـبع - نیا  زا   173 ص : اـم ، ياهخـساپ  دوشیم . ریزعت  یلو  هدوب ، زاوـج  هب  لـئاق  ساـبع  نبا  دراد و  دوـجو 
هک دوشیم  مولعم  راتفگ  تایاور و  عومجم  زا  زین  دـنراد ، لوبق  هلمجلا  یف  ار  تقوم  حاکن  تیعورـشم  ننـست  لها  بهاذـم  همه  دوشیم 

هیلع و هللا  یلص  هَّللالوسرهب  اهگنج  یخرب  رد  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  یتح  تسا . هدوب  ترورض  تقوم  حاکن  عیرـشت  ببس 
یهن لمع  نیا  زا  ار  اهنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مینک ؟ هتخا  ار  دوخ  ام  ایآ  دنتـسین  ام  هارمه  ام  نانز  دـنتفگ : ملـس  هلآ و 

زا هک  یتایاور  رد  فالتخا  دوجو  اب  ییوس  زا  « 1 . » دننک هعتم  ار  ینز  ییادر  سابل و  لثم  یمک  زیچ  اب  هک  داد  تقوم  دـقع  رد  نذا  درک و 
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رکذ هکم  حـتف  رد  ار  یهن  یخرب  هدرک و  ربیخ  حـتف  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  دنتـسم  ار  یهنیخرب  هک  هدـش  یهن  نآ 
یلک روطب  دومن و  دی  عفر  هفیرش  هیآ  زا  ناوتیمن  یفالتخا  نینچ  دوجو  اب  دناهتـسناد ، باطخلا  نب  رمع  هب  دنتـسم  ار  یهن  یخرب  هدومن و 
تهج هب  تقوـم  حاـکن  عیرـشت  هک  دوـشیم  هدافتـسا  هماـع  دوختاـملکوتایاور  زا  ًاـصوصخ  دومننآتحـص ، مدـع  تمرح و  هب  مکح 

، تسا هتشاد  میرحت  قح  وا  تفگ  ناوتیمن  دشاب  تسرد  درک ، یهن  ءاسن  هعتم  زا  رمع  تسا  هتفگ  هک  یتیاور  رگا  و  تسا . هدوب  ترورض 
هک یقافتا  رطاخب  مهنآ  یتموکح  یهن  رمع ، یهن  دبال  و  ۀمایقلا » موی  یلا  مارح  دمحم  مارح  ۀمایقلا و  موی  یلا  لالح  دـمحم  لالح   » اریز
هب تبـسن  هک  تسا  يدـمآ  شیپ  ظاحلب  هعتم  زا  رمع  یهن  دوب : هدـمآ  ملـسم  حیحـص  تایاور  زا  یکی  رد  هک  روطناـمه  هدوب  تسا  هداـتفا 

نینمؤملا ریما  زا  هک  یتـیاور  زا  زین  « 1 «. » ثیرح نبورمع  نأـش  یف   174 ص : ام ، ياهخـساپ  رمع  هنع  یهن  . » دـمآ دوجوب  ثیرح  نبورمع 
و « ] ۀّیسنالا رُمُحلا  موحل  لکا  نع  ربیخ و  موی  ءاسنلا  ۀعتمنع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  یهن  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع 

ندوب هورکم  قایس و  تدحو  زا  و  دومرف . یهن  یلها  رمح  موحل  هعتم و  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  « 2 « ؛» ۀیلهألا [ » ۀیاور یف 
هفیرـش و هیآ  رب  هوالع  لاح  رهب  یمیرحت . هن  هدوب  یتهارک  یهن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یهن  دوشیم  مولعم  رُمُح » موحل  »
و دنراد . نآ  تیعورشم  رب  تلالد  زین  ننست  لها  تایاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  قیرط  زا  هربتعم  هریثک  تایاور 

يارب ننست  لها  هک  یتایاور  تسا و  مکاح  لوا  لصا  نامه  دشاب  هتشادن  دوجو  یملسم  عطاق و  لیلد  ات  دش  زرحم  تیعورـشم  لصا  یتقو 
رب ًافاضم  دربب . لاؤس  ریز  ار  تیعورشم  لصا  هفیرش و  هیآ  دناوتیمن  دراد  دوجو  اهنآ  رد  هک  یفالتخا  هب  هجوت  اب  دناهدرک  لقن  نآ  زا  عنم 

: هک تسا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  شیامرف  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  هیهان  تایاور  فالخ  رب  حیرـص  ضراعم و  تایاور  هکنیا 
، یقـش دارفا  زج  دوب  هدرکن  يریگوـلج  هعتم  زا  رمع  رگا  « 3 « » یقـش الا  ینزام  ۀـعتملا  نع  یهن  رمع  ّنا  ـالول   » عتمت جـح  تقوم و  جاودزا 

دهع یلع  ّنک  ثالث  سانلا  اهّیأ  تفگ : ربنم  يور  باطخلا  نب  رمع  هک  هدش  لقن  زین   175 ص : ام ، ياهخساپ  دشیمن . هدولآ  انز  هب  یسک 
. لمعلا ریخ  یلع  َّیَح  جحلا و  ۀعتم  ءاسنلا و  ۀعتم  یه  ّنهیلع و  بقاعا  َّنُهُمرحا و  َّنُهنع و  یهنا  انا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
ار اـهنآ  هدـنهد  ماـجنا  منکیم و  میرحت  یهن و  ار  اـهنآ  نم  هک  دوـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  ناـمز  رد  زیچ  هـس  مدرم  يا 

هجیتن نونکا   182 ص : ام ، ياهخـساپ  « 1 . » تسا لـمعلا » ریخ  یلع  ّیح   » نتفگ و  جـح » هعتم   » و ناـنز » هعتم   » اـهنآ و  مـنکیم ، تازاـجم 
: ثحب

تسا لماک  نید  مالسا 

هراشا

مامت يوگخـساپ  هک  تسا  نیا  هب  نآ  لامک  تسا و  ینادواج  لماک و  مالـسا  سدقم  نید  هک  دناهتفریذپ  دنتـسه و  دقتعم  ناناملـسم  همه 
يرماره ینعی  تسا ، دسافم  حـلاصم و  عبات  مالـسا  نید  یهاون  رماوا و  عرـش ، ماکحا  هک  دـننادیم  همه  ییوس  زا  دـشابیم ، رـشب  ياهزاین 

دوجو نآ  قلعتم  رد  هک  تسا ، ياهدـسفم  زا  يریگولج  روظنمب  ییهن  ره  دراد و  دوجو  نآ  قلعتم  رد  نآ و  رد  هک  تسا  یتحلـصم  رطاخب 
، تسا ناناملسم  رب  رما  تلوهس  روظنمب  هانگ و  زا  يریگولج  رطاخب  تقوم  دقع  دراوم  یخرب  رد  مییوگیم : بلطم ، نیا  هب  هجوت  اب  دراد ،

دننک ترفاسم  مه  اب  ای  دننک  یگدنز  لزنم  کی  رد  دـنهاوخیم  تسا و  مرحمان  رگید  درم  هب  اهنآ  زا  کی  ره  نز  هک  درم  ود  هچنانچ  اًلثم 
يرهق تیـصعم  رد  عوقو  زا  يریگولج  روظنمب  دنوشیم ، هانگ  بکترم  دتفایم و  يرگید  درم  نز  هب  اهدرم  نآ  زا  کی  ره  مشچ  ًارهق  هک 

نز ردام  هک  وا  ردام  اـت  دـنروآ  رد  تقوم  دـقع  هب  ار  وا  دـنناوتیم  دـشاب  هتـشاد  ياهچب  رتخد  کـی  ره   183 ص : ام ، ياهخـساپ  هچنانچ 
دراوم یخرب  رد  دنوشن . هانگ  راتفرگ  ای  هقیـضم و  رد  رگید  و  هدش - نایب  لئاسملا  حیـضوت  هلاسر  رد  هک  یحرـش  هب  دوش - مرحم  دوشیم 

تسا و لصحم  ای  هتفر  يروشک  رد  اهنت  هک  یناوج  اًلثم  تسا ، يرامیب  یتح  ای  رگید و  ناـهانگ  و  اـنز ، زا  يریگولج  رطاـخب  تقوم  دـقع 
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ءاضرا ار  هزیرغ  رگید  قیرط  زا  ای  انمتـسا  ای  دنک  انز  تسا  ریاد  رما  و  دراذگیمن ، مارآ  ار  وا  یـسنج  هزیرغ  درادـن و  مئاد  جاودزا  تردـق 
لقع دریگب ، ار  گرزب  یناهانگ  نینچ  يولج  تقوم  دقع  اب  دناوتب  رگا  یلاح  نینچ  رد  ای  دناشن  ورف  ار  توهش  شتآ  قیرط  نیدب  دیامن و 

عرـش و نینچ  دنک  دودـسم  ناملـسم  نیا  ناوج و  نیا  يور  رب  ار  اههار  همه  سدـقم  عرـش  رگا  ایآ  دـنکیم ؟ مکح  هچ  يدراوم  نینچ  رد 
تـشادن هعتم  دقع  مالـسا  نید  ترورـض ، دراوم  رد  رگا  و  تسین ؟ صقان  نید  دنکن  هعتم  عیرـشت  مالـسا  نید  رگا  ایآ  تسا ؟ لماک  ینید 
ياهنامز رد  دش  تَّقوم  حاکن  رد  نذا  زِّوجم  تشاد و  دوجو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نامز  هک  یترورـض  ایآ  دوبن ؟ صقان 

دیون شخب و  مارآ  تقوم  جاودزا  دراوم  یخرب  رد  زین  دیآیمن ؟ شیپ  ترورـض  نانز ، دوجوم  عضو  اب  رـضاح  نامز  رد  ًاصوصخ  دـعب و 
نز دروآ ، رد  دوخ  مئاد  دقع  هب  ار  وا  تسین  رضاح  یسک  هدش و  مورحم  مئاد  جاودزا  زا  تهج  رهب  ینز  هچنانچ  اًلثم  تسا . تایح  هدنهد 

هوالع دراد و  تقوم  رهوش  زا  ول  نتـشاد و  هچب  يوزرآ  تقوم و   184 ص : ام ، ياهخساپ  ول  يرادرهوش و  يوزرآ  یلو  هدـش  سویأم  مه 
عراش رگا  ایآ  دوش ، هداز  لالح  يدنزرف  ياراد  دیاش  دیآ  رد  يدرم  دقع  هب  هاتوک  یتدم  دنچ  ره  تسا  رضاح  یسنج  يوهش و  لئاسم  رب 
لماک ینید  نینچ  ایآ  دشکیم ؟ هچ  نز  نیا  ناور  حور و  ددنبب ، وا  يور  رب  ار  اهرد  همه  دهدن و  وا  هب  مه  ار  تقوم  دـقع  هزاجا  سدـقم 

تلمکا مویلا   » ضرف نیا  رد  ایآ  تسین ؟ وا  یعیبط  ياـههزیرغ  اـهوزرآ و  ماـمت  ندرک  بوکرـس  تقوم  جاودزا  زا  نز  نآ  عنم  اـیآ  تسا ؟
تدم تشذـگ  زا  سپ  دـنک و  دـقع  یهاتوک  تدـم  هب  ار  ینز  يدرم ، دـهد  هزاجا  عراش  روطچ  دوش ، هتفگ  رگا  دراد ؟ انعم  مکنید » مکل 
دننام دـنک . ادـیپ  نایرج  تسا  نکمم  مه  مئاد  دـقع  رد  ًانیع  تسا و  داعبتـسا  فرح  نیا  مییوگیم  دورب ؟ دـنک و  اهر  ار  نز  هدـش ، نییعت 

لوا زا  درم  ای  دنوش ، ادج  رگیدکی  زا  قالط  اب  هاتوک  یتدم  زا  سپ  هک  دشاب  نیا  اهنآ  تین  دننک و  قفاوت  مئاد  دـقع  رب  يدرم  نز و  هکنیا 
رهاظ رد  یلو  تقوم  تقیقح  رد  هک  یجاودزا  نینچ  تسا  هتفگ  یـسک  ایآ  دـهد ، قـالط  هاـتوک  یتدـم  زا  سپ  ار  وا  هک  دـشاب  نیا  شتین 

. زگره تسین ؟ زیاج  یجاودزا  نینچ  تسا  هتفگ  یسک  ایآ  تسا ؟ لطاب  تسا ، مئاد 

هرظانم

ار ینز  يدرم  دهدب  هزاجا  مالسا  هنوگچ  تفگ : اهنآ  زا  رفن  کی  ماهدوب . هجاوم  هعتم  هلأسم  زا  شـسرپ  اب  ًارارک  هرونم  هنیدم  رد  بناجنیا 
دقع هب  ار  ینز  يدرم  تسا  هداد  هزاجا  مالـسا  ایآ  متفگ :  185 ص : ام ، ياهخساپ  دورب ؟ دنک و  اهر  ار  وا  دـنک و  هعتم  یهاتوک  تدـم  هب 
یلب تفگ : درک و  يرکف  دنوش ؟ ادج  مه  زا  دهد و  قالط  ار  وا  هاتوک  یتدـم  زا  سپ  هک  دـشاب  نیا  نز  درم و  تین  دروآ و  رد  دوخ  مئاد 
نایاپ رد  دوب  هعتم  رگا  هکنیا  زج  تسین  تقوم  نامه  ًاعقاو  تین ، نیا  اب  مئاد  جاودزا  نیا  ایآ  متفگ : تسا . حیحـص  درادن و  یلاکـشا  ًاعرش 

اب دیاب  دنریگیم  ندش  ادج  رب  میمـصت  هدرک و  تین  هک  یتدم  نایاپ  رد  دشاب  مئاد  دقع  رگا  اما  دندشیم  ادـج  مه  زا  دوخب  دوخ  تدـم ،
هچب نآ  دندرک ، ادیپ  هچب  درک و  هعتم  رگا  اما  تسا  یکی  هجیتن  یلب  تفگ : دنوش . ادج  مه  زا  یّصاخ - طیارـش  اب  قالط و  هغیـص  قالط -
ماـمت دـیاب  ردـپ  تسین و  دوـشیم  ادـیپ  مئاد  دـقع  زا  هک  ياهچب  اـب  دوـشیم  ادـیپ  هعتم  زا  هک  ياهچب  نیب  یقرف  متفگ : تسیچ ؟ شفیلکت 

يواسم دـننکیم ، ادـیپ  مئاد  نز  زا  هک  یلفط  اب  ماکحا ، عیمج  ثراوت و  تاقفن ، سابل ، نکـسم ، ثیح  زا  دـنک و  نیمأـت  ار  هچب  ياـهزاین 
ای لوخد  مدع  طرـش  دنناوتیم  دنوشن ، ندش  راد  هچب  نز و  لمح  بجوم  هک  دننک  راتفر  يروطب  هعتم  دقع  رد  دـنناوتیم  هوالعب  دنتـسه .
وا يارب  رگا  تسین و  نم  اب  وا  رایتخا  ًالّوا  متفگ : يروآ ؟ رد  يدرم  تقوم  دقع  هب  ار  ترهاوخ  یتسه  رضاح  امـش  تفگ : دننک . ینم  لازنا 

، ام ياهخساپ  تسا . راتخم  دوخ  هدرکن و  عنم  ار  وا  مه  مالـسا  عرـش  مرادـن ، ار  وا  ندرک  عنم  قح  نم  دـش  رـضاح  دـمآ و  شیپ  ترورض 
ناسنا اریز  دوشیمن ، تقوم  دقع  تحـص  مدع  زاوج و  مدـع  لیلد  نیا  دـیایب ، مدـب  یتح  مشابن و  لیام  نم  هکنیا  ضرف  رب  ًایناث   186 ص :

کی اسب  هچ  دش  راچان  رگا  اما  تسا  راز  یب  ياهراجا  هزاغم  ياهراجا ، نیـشام  زا  تسا ، تحاران  ینیـشن  هراجا  دـننام  یتقوم  روما  زا  ًاعبط 
. یعیبط تسا  يرما  روما ، نیا  ریاظن  رد  یتحاران  نیا  دوش و  یمئاد  یکلم و  لزنم  بحاص  دوخ  ات  دـنکیم  هراجا  هزاغم  اـی  لزنم  اـی  قاـطا 

مئاد دقع  هب  ار  ترهاوخ  یتسه  رـضاح  امـش  متفگ : وا  هب  مدید ، ار  رظنملا  هیرک  هرهچ و  هایـس  دنملاس و  يدرم  مفارطا ، هب  مدرک  ور  دـعب 
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ار وا  رهم  هدرک و  دـیکأت  مئاد  جاودزا  دـقع و  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنـس  نآرق و  هک  یلاح  رد  يروآ ؟ رد  درم  نیا 
رد ناوج  نیا  مئاد  دقعب  ار  ترهاوخ  يرضاح  متفگ : دوب ، هفایق  دب  فیثک و  هایس و  یشدالگنب و  یناوج  مرگید  تمـس  منکیم . لبقت  نم 

اهنآ هب  یهاگن  دیشک و  مه  رد  ار  شاهرهچ  اجنیا  رد  دراد . جاودزا  رب  دیکأت  مالسا  تسا و  نز  یب  بیرغ و  ناملسم و  ناوج  نیا  يروآ ؟
نینچ اـم  عـبط  یلو  ریخ ، تفگ : تسا ؟ عرـش  فـالخ  نیا  رگم  ارچ ؟ متفگ : ملیماـف . هن  مرهاوـخ ، هن  مرـضاح  نـم  هـن  ریخ  تـفگ : درک و 

نیا هعیـش  فرح  دوشیمن . نآ  زاوج  مدـع  لیلد  نیا  اما  دریذـپیمن ، ار  تقوم  جاودزا  مه  اـم  عبط  بوخ  متفگ : دریذـپیمن . ار  یجاودزا 
درادن و  187 ص : ام ، ياهخـساپ  یعرـش  لاکـشا  هاـنگ  دـسافم و  زا  يریگولج  روظنم  هب  ترورـض و  دراوم  رد  تقوم  جاودزا  هک  تسا 

ًافرـص درادن و  باقع  ریزعت و  هدـشن و  بکترم  عرـش  فالخ  دومن  مادـقا  نآ  هب  درم ، هچ  نز ، هچ  تهج  رهب  دـش و  راچان  یـسک  هچنانچ 
و میدرک . یظفاحادـخ  منکیم و  رکف  رتـشیب  هعجارم و  ناـمیاهباتک  هب  هلأـسم  نیا  رد  نم  تفگ : رکـشت  نمـض  وا  دراد . يریگـشیپ  هـبنج 

دروخرب نانآ  اب  ینابرهم  لامک  قلخ و  نسح  اب  شوخ و  يور  اـب  نایعیـش »  » اـم ارچ  شسرپ 35 :  189 ص : ام ، ياهخساپ  « 1 . » هَّلل دمحلا 
امب یتسرپ  ربق  تمهت  كرش و  تبسن  نانآ  زا  یخرب  یتح  دننکیم و  دروخرب  ام  اب  جاجل  ینمشد و  دانع و  دید  اب  ًاعون  اهنآ  یلو  مینکیم 

تیعبت هب  میرک و  نآرق  زا  يوریپ  ياتسار  رد  عیشت  بتکم  خساپ : هعیش  یقلخ  شوخ  تسیچ ؟ اهدروخرب  هنوگ  نیا  تلع  أشنم و  دننزیم ،
دریذپیمن ناناملسم ، همه  هب  تبسن  یقلخ  شوخ  تبحم و  رهم و  زج  یشور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  تنـس و  زا 

اهقف هک  يروط  هب  تسا ، نارگید  اب  ینابز  شوخ  يراتفر و  شوخ  صخش ، ندوب  هعیـش  ناشن  بتکم و  ياضتقم  عقاو  رد  ددنـسپیمن و  و 
زا دنیامن و  بولق  فیلأت  دوخ  روضح  اب  دننک و  تکرـش  ننـست  لها  تعامج  زامن  رد  نایعیـش  تسا  هتـسیاش  دـناهدومرف : دـیلقت  عجارم  و 

هاگن اـهیناریا  هب  ًاـصوصخ  هعیـش و  هب  يرگید  دـید  اـب  ياهّدـع  ننـست ، لـها  نیب  زا  یلو  دـننک . زیهرپ  تسا  ینیبدـب  هقرفت و  بجوم  هچنآ 
ياههناسر رد  سرادم و  رد  یتح  دنهدیم و  ماجنا  زیمآكرـش  لامعا  نایعیـش ، هک  دناهدرک  دومناو  مدرم  نیب  رد  اهنآ  نیغلبم  دننکیم و 

تاغیلبت نیمه  دنکرشم و  راذگ و  تعدب  هک  دننکیم  مهتم  ار  نایعیش  دنراد و  همانرب  هعیش  هیلع  « 1  » هعمج ياهزامن  هبطخ  رد  یهورگ و 
اهنآ دننیبیم و  اهیناریا  زا  ياهناماوع  لامعا  یهاگ  هتبلا  تسا . هدش  هعیش  هب  تبسن  اهنآ   190 ص : ام ، ياهخساپ  ینیبدب  بجوم  اهتمهت  و 
هعیش یمان  دب  بهذم و  نهو  ببس  میهدن و  اهنآ  تسد  هناهب  میـشاب و  بقارم  دیاب  ام  هک  دنهدیم  رارق  دوخ  ياهتمهت  كردم  لیلد و  ار 
تشپ ای  نتـشادرب و  عیقب  زا  كاخ  ندرک و  نشور  عمـش  ای  عیقب  ياههرجنپ  هب  نتـسب  هچراپ  نامـسیر و  ای  عیقب  رد  همان  نتخیر  زا  میوشن ،

ماوع زا  یخرب  هنافـسأتم  دوب  دازآ  عیقب  تشپ  رد  روضح  هک  اهبـش  هتـشذگ  رد  مینک . زیهرپ  روما ، نیا  دـننام  ندـناوخ و  زاـمن  عیقب  راوـید 
اب فلتخم  ياههمان  دنتـسبیم  اههرجنپ  هب  ددعتم  ياهلفق  نامـسیر و  هچراپ و  دشیم ، هایـس  راوید  هک  دـندرکیم  نشور  عمـش  عیقب  تشپ 
هک حبـص  دـنتخیریم . عیقب  لخاد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  هب  مالـسلا ، اـهیلع  ارهز  همطاـف  هب  مالـسلا ، هیلع  عیقب  همئا  هب  باـطخ  یتاراـبع ،

نایعیش هب  نیهوت  ییوگدب و  هب  عورش  دندرکیم ، هدهاشم  ار  اههمان  اهنامسیر و  اهلفق و  نآ  دندیدیم ، ار  عضو  نآ  دندمآیم و  نیرومأم 
وقاچ اب  ار  اههنهک  اهنامسیر و  اهنآ  زا  یکی  دندرکیم . راثن  یناریا  هب  هعیـش و  هب  اوران  ياهتبـسن  نعل و  بس و  شحف و  عاونا  دندرکیم و 
هیلع دمحم  نب  رفعج  هعیش  ناملسم و  رگا  میتسه ، يرفعج  ناملسم و  ام  دییوگیم  امش  تفگ : بناجنیا  هب  ور  بضغ  ظیغ و  اب  دیربیم و 

ارچ دـیبلطیمن ؟ ادـخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  ارچ  تسیچ ؟ اههمان  نیا  اهلفق و  نیا  دـیهدیم ؟ ماـجنا  هک  تسیچ  اـهراک  نیا  دـیتسه ، مالـسلا 
ص: ام ، ياهخـساپ  نینچ  دـنمدرخ  ای  ملع ، لها  کی  ياهدـید  ایآ  متفگ : وا  هب  دـیروآیم ؟ ور  اهراک  نیا  هب  نآرق  ندـناوخ  اعد و  ياجب 

امش راک  تسه  هچ  ره  یلو  منادیمن  تفگ : دنـشاب ؟ هداد  اجنیا  رد  ار  لامعا  لیبق  نیا  روتـسد  یباتک  رد  ای  دشاب  هداد  ماجنا  یلامعا   191
دارفا بناج  زا  اهراک  نیا  متفگ : تسا . هدش  هتـشون  یـسراف  هب  مه  اههمان  دننکیمن و  ییاهراک  نینچ  دنتـسین و  اجنیا  اهیناریا  ریغ  تسا و 
دنهد ماجنا  دیابن  ار  لامعا  نیا  متفگ : دعب  دنهدیمن ، شوگ  اهنآ  یلو  دـنهدیم  رکذـت  بترم  نویناحور  دـنزیم و  رـس  داوس  یب  نادان و 

تلاهج يور  زا  تسا و  هابتـشا  تیاهن  رد  تسین ، رفک  كرـش و  اـهنیا  دوشیمن ، اـهنآ  هب  ییوگازـسان  تمهت و  زّوجم  لاـح  نیع  رد  یلو 
هچنآ زا  دیامرف و  هاگآ  یقالخا  ینید و  فئاظوب  ار  ام  همه  دنوادخ  درکیم . ییوگدـب  نانچمه  وا  متفر و  متفگ و  ار  نیا  دـناهداد . ماجنا 
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ًانیز و ال انل  اونوک  ۀعیـشلا  رـشاعم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد . رانک  رب  دوشیم  يرفعج  هّقح  بهذم  هعیـش و  هب  نیهوت  بجوم 
هولج دـب  تشز و  ار  ام  دیـشاب و  ام  يوربآ  لوقلا .» حـبقو  لوضفلا  نع  اهوّفکو  مکتنـسلا  اوظفحاو  انـسح  سانلل  اولوق  ًانیـش ، اـنیلع  اونوکت 

، لاح ره  رد  «. 1  » دینک يراددوخ  تشز  هدـیاف و  یب  ياهفرح  زا  دـینک و  ظفح  ار  تنابز  دیـشاب و  نابز  شوخ  مدرم  هب  تبـسن  دـیهدن و 
یلص هَّللا  لوسر  هک  ینید  لمع  ره  دنیوگیم : هک  تسا  نیا  ناناملسم   192 ص : ام ، ياهخساپ  ریاس  نایعیش و  هب  صاخ  هورگ  نآ  فرح 
هدش جیار  اهنآ  زا  دعب  دناهدادن و  ماجنا  هدوبن و  هچنآ  تسا و  زیاج  عورشم و  دناهداد ، ماجنا  ترضح  نآ  هباحص  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

لوسر دوب ، تحلـصم  ریخ و  هدش ، جیار  ًادعب  هک  اهراک  نیا  رد  رگا  نوچ  تسا ، نید  زا  جورخ  كرـش و  بجوم  مارح و  تعدب و  تسا 
ریخ و دوشیم  مولعم  دـناهدادن  ماجنا  اـهنآ  هکنیا  زا  دـنتفرگیم و  یـشیپ  اـم  رب  نآ  ماـجنا  رد  هباحـص  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 

ییاهراک ماجنا  زا  ار  ناناملسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  دناهدرک  لقن  زین  یتیاور  درادن . دوجو  اهنآ  ماجنا  رد  تحلـصم 
هک يروما  زا  ۀلالـض .» ۀـعدب  لک  ۀـعدب و  ۀـثدحم  لک  نإف  رومألا  تاثدـحم  مکاّیا و  : » تسا هدومرف  هتـشاد و  رذـح  رب  درادـن  هقباس  هک 
رب « 1 . » تسا یهارمگ  تلالض و  یتعدب  ره  تسا و  تعدب  هتشادن ) هقباس  نید  رد  هک   ) هزات رما  ره  هک  یتسردب  دینک  زیهرپ  دراد  یگزات 

هقباس هدشن و  ماجنا  هباحص  نامز  رد  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دهع  رد  نوچ  لامعا  یـضعب  هک  دنتـسه  یعدم  ساسا  نیا 
یخرب سک  ره  تسا : هتفگ  هیمیت  نبا  هکنیا  یتح  و  تسا ، رفاک  نآ  بکترم  ربکا و  كرـش  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  مارح  تعدب و  درادـن ،

تشک و ار  وا  دـیاب  ینعی  « ) 1 . » دوشیم هتـشک  درکن  هبوت  رگا  دوشیم و   193 ص : ام ، ياهخـساپ  هداد  هبوت  دـهد  ماجنا  ار  اهراک  نیا  زا 
. دشابیم لیذ  رارقب  تسا ، رفک  كرش و  بجوم  تعدب و  هورگ  نآ  رظن  هب  هک  لامعا  نآ  و  تسا ) رده  شنوخ 

تسا مارح  تعدب و  نانآ  زا  ياهدع  رظن  هب  هک  یلامعا 

مهیلع همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ربق  تراـیز  دـصق  هب  ندرک  رفـس  تسا 1 . مارح  اـهنآ  زا  یخرب  رظن  هب  هـک  یلاـمعا 
هنوگره هتـسدلگ و  هاگراب و  دـبنگ و  . 2 یـصقألا . دجـسم  یبنلا و  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  زج  دجاسم ، هسدقم و  نکاما  هّیلک  مالـسلا و 

ربنم حیرـض و  . 5 ندـناوخ . نآرق  نآ  رانک  اـی  ربق  يور  . 4 نتـشون . ربق  يور  زیچ  . 3 دـشاب .- هک  سک  ره  ربق  نتخاـس -. ربق  يور  ییاـنب 
تـسد ندیـسوب و  ار  نانآ  هسدـقم  باتعا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  هب  قلعتم  راـثآ  ریاـس  حیرـض و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

هبعک و راوید  هب   194 ص : ام ، ياهخساپ  نداهن  تروص  هبعک و  ناکرا  هب  ندیشک  تسد  ندیسوب و  . 6 نداهن . اهنآ  رب  تروص  ندیشک و 
هطساو ادخ  دوخ و  نیب  ار  نانآ  ادخ و  يایلوا  ءایبنا و  هب  لسوت  . 7 دوسألا . رجح  زج  تادامج ، زا  يدامج  ره  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ماقم 
نیسح ای  مالـسلا و  هیلع  نسح  ای  مالـسلا و  هیلع  یلع  ای  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  ندناوخ و  لسوت  ياعد  نداد و  رارق 

دنفسوگ و رذن  ندرک و  نشور  عمش  اهنآ ، ییانشور  ریمعت و  يارب  هفرـشم و  دهاشم  يارب  ندرک  رذن  . 8 نتفگ . اهنیا  دننام  مالسلا و  هیلع 
نداد ماجنا  ریخ  راک  . 9 تسا .- مارح  تعدب و  تسا و  ادخ  ریغ  يارب  اهرذن  لیبق  نیا  دنتسه  یعدم  هک  اهنیا -. دننام  راوز و  يارب  ینابرق 
بلط ادـخ  يایلوا  ءاـیبنا و  ریاـس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  . 10 ندرک . هیدـه  تسا  هدـنز  هک  يرگید  هب  ار  شباوـث  و 
دنلب اعد  هب  تسد  تسا ، هداتـسیا  روبق  ریاس  اـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ربق  هب  ور  رئاز  هک  یلاـح  رد  . 11 ندومن . تعافش 

.- ندرک اعد  ندناوخ و  زامن  نآ  رانک  ربق و  يور  . 12 درک .- دنلب  اعد  هب  تسد  هلبق  هب  ور  درک و  اعد  هلبق  هب  ور  دیاب  دنیوگیم : ندرک -.
يولج . 16 روبق ) فاوط  . ) ندیدرگ ربق  رود  . 15 ندش . مخ  ادخ  ریغ  يارب  . 14 ندومن . هثاغتسا  ادخ  ریغ  هب  . 13 دشاب .- هک  سک  ره  ربق 
يارب . 19 نداد . لیکـشت  يرادازع  سلجم  . 18 195 ص : ام ، ياهخساپ  نتفرگ . نشج  یبهذـم  دایعا  دـیلاوم و  رد  . 17 ندش . دنلب  یسک 

زیچ گـنهآمه  یناوخمه و  . 21 ندرک . داـی  مسق  ادـخ  ریغ  هب  . 20 ندرک . ماـعطا  نتفرگ و  هحتاـف  متخ و  سلجم  هدرک  توف  هک  یـسک 
زا اـهنیا  ریغ  و  نتفگ . كدـنع » نـالف  ۀـمرحب  مهللا  . » 22 نداتـسرف . یعمجهتـسد  تاولـص  یتح  رعـش و  اعد و  اـی  نآرق  زا  معا  ندـناوخ ،

همه دـناهدادن و  ماجنا  هدوبن و  یلامعا  نینچ  مالـسا  ردـص  رد  هکنیا  لاح  دوشیم و  ماجنا  تداـبع  ناونع  هب  نید و  مسا  هب  هک  ییاـهراک 
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رکفت زرط  نیا  قبط  اهنآ  يرآ  « 1 . » تسا جراخ  نید  زا  دهد  ماجنا  ار  اهنیا  زا  یکی  سک  ره  دنیوگیم  هتسناد و  كرـش  تعدب و  ار  اهنیا 
روما نیا  زا  یخرب  هک  دننیبیم  دننادیم و  دشابیم و  مارح  اهنآ  ماجنا  تسا و  كرـش  بجوم  تعدب و  هدرب  مان  لامعا  هک  دنتـسه  یعدم 

زا اهنآ  يارب  دننیبیم و  ار  نایعیـش  نتفر  ترایز  تاروذن و  یعمج و  هتـسد  ياهاعد  تالـسوت و  زین  تسا و  دوجوم  نایعیـش  ياهباتک  رد 
هعیش هقالع  تدش  نینچمه  دوشیم ، هدناوخ  ریثکت و  هعیش  طسوت  تسا و  نعل  رب  لمتشم  هک  تسا  اروشاع  ترایز  ترهش  رتراوگان  همه 
مهب تسد  همه  تاهج  نیا  دننکیم و   196 ص : ام ، ياهخساپ  هدهاشم  ار  مالـسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ردام  نینبلا  ما  عیقب و  همئا  هب  ار 

. دشابیم هعیش  هب  تبسن  اهنآ  تنوشخ  يدنت و  ببس  هداد و 

دینک هجوت  يراخب  حیحص  زا  تیاور  نیا  هب 

، دنتفر وا  تدایع  هب  دوعسم  نبا  صاقو و  دعس  فوع و  نب  نمحرلادبع  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دش ، رامیب  هدابع  نب  دعس 
درک عورش  دیسرپ و  ار  وا  لاوحا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دندوب  هدرک  هطاحا  ار  وا  عمج و  وا  رود  هدابع  نب  دعـس  تیب  لها 
هَّللا لوسر  سپـس  دندرک ، هیرگ  هب  عورـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هیرگ  ندـید  اب  زین  ترـضح  ناهارمه  ندرک ، هیرگ  هب 

هک ناـبز  هطـساوب  هکلب  دـنکیمن ، باذـع  ار  یـسک  بلق ، نزح  مشچ و  کـشا  هیرگ و  هب  دـنوادخ  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
ببس هب  تّیم  هک  یتسردب  هک  دناهدرک  لقن  تیاور  همادا  رد  سپـس  ، ] دنکیم محرت  ای  دنکیم  باذع  دنزیم ، دنزب و  دیابن  هک  ییاهفرح 

گنـس دزیم و  کتک  اصع  اب  هدرم  رب  هیرگ  رد  هک  دوب  هنوگ  نیا  باطخلا  نب  رمع  و  دوشیم . باذـع  دـنکیم ، هیرگ  وا  رب  شلها  هکنیا 
هنعهَّللا یـضر  رمع  ناک  و  . » دـشاب هتفرگ  ماهلا  اهشور  هنوگنیا  زا  زین  نانآ  ياهدروخرب  یخرب  دـیاش  دیـشاپیم . كاخ  درکیم و  باترپ 

«1 «. » بارُّتلِاب یثحَی  ةراجحلاب و  یِمرَی  ءاصَعلاب و  هیف  برضی 

وردنت هورگ  رازگ  ناینب 

بهذم یلبنح  شردپ  هک  تسا  م 728 ق )  ) ینارح هیمیت  نبا  درک  تفلاخم  اهرازم  يانب  ءایلوا و  ترایز  اب  هک  یسک  لوا  هصالخ  روط  هب 
. دناهتـشون مه  ییاهباتک  هطبار  نیا  رد  درک و  لابند  ار  شداتـسا  دیاقع  هک  تسا  م 751 ق )  ) هّیزوج مّیق  نبا  شدرگاـش  وا  زا  سپ  هدوب و 
رد اهتنم  تشگرب  مالسا  هیلوا  یگداس  هب  دراذگ و  رانک  ار  اهنآ  تسیابیم  هک  هدش  هتـسب  مالـسا  نید  رب  ییاه  هیاریپ  دوب  دقتعم  هیمیت  نبا 

تعدب ترایز  يارب  رفس  روبق و  رب  انب  هک  دش  یعدم  تفرگ و  هدیدان  ار  ناناملسم  یلمع  هریس  تایاور و  دروآ و  ور  طارفا  هب  هدیقع  نیا 
ات دندربن  شیپ  زا  يراک  دـندش و  وربور  مالـسا ، ياملع  تفلاخم  اب  رفن  ود  نیا  یلو  درک  عافد  داتـسا  دـیاقع  زا  میق  نبا  شدرگاش  تسا .

هقرف هورگ و  کی  داجیا  يارب  ار  هنیمز  دوب و  یـسایس  یـصخش  نوچ  دش و  هدیقع  نامه  هب  دقتعم  يدجن  باهولادـبع  نب  دـمحم  هک  نیا 
هب ار  مدرم  یتدـم  زا  سپ  دومن و  یهارمه  وا  اب  زین  تسایـس  تسد و  درک و  یفرعم  ینید  حلـصم  ناونع  هب  ار  دوخ  دـید  بساـنم  یـصاخ 

لسوت و زا  ار  ناناملـسم  راب  نیلوا  يارب  تفر و  هرونم  هنیدم  هب  باهولادـبع  نب  دـمحم  داد . قوس  هیمیت  نبا  دـیاقع  نامه  ینعی  هزات  مارم 
رازگناینب مان  هب  هقرف  نیا  مان  رما  ودب  رد  داد . لیکشت  ياهقرف  ماجنارس  درک و  عنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ربق  هب  كربت 

دندناوخ و یفلس  ار  دوخ  هدرک و   198 ص : ام ، ياهخساپ  ضوع  ار  دوخ  مان  یتدم  زا  سپ  یلو  دندشیم  هدناوخ  یباهو  دوب و  مارم  نآ 
لامعا زا  یخرب  دیحوت و  هنیمز  رد  دننکیم و  يوریپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنـس  مالـسا و  فلـس  زا  هک  دنتـسه  یعدم 

زا عافد  مان  هب  ق ) ه .  ) ات 1206 ياهلاس 1160  رد  ساسا  نیمهرب  دنتسه . داضت  رد  فلاخم و  ینس  هعیش و  زا  معا  ناناملسم  رثکا  اب  يدابع 
موجه البرک  هب  هناریگلفاغ  هلمح  کی  اب  ق ) ه .  ) لاس 1216 رد  دندرک و  ماع  لتق  ار  ناناملسم  زا  يریثک  عمج  كرـش  اب  هزرابم  دیحوت و 
تراغ هب  ار  هسدقم  نکاما  شزرا  اب  لاوما  دنتخادرپ و  البرک  هسدقم  نکاما  ریاس  مالسلا و  هیلع  نیسحماما  رهطم  مرح  بیرخت  هبو  هدروآ 

لاس رد  دندرک . تراغ  ار  يدایز  ياههناخ  دـندرکن و  محر  درم  نز و  ناوج ، ریپ و  هب  دنتـشک و  ار  البرک  یلاها  زا  يریثک  عمج  دـندرب و 
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مدـهنم ار  هسّدـقم  نکاـما  ریاـسو  عیقب  همئا  روبق  لاوش  متـشه  زور  رد  دـندرک ، بیرخت  زاـجح  رد  ار  مالـسا  ناـگرزب  روبق  ق ) ه .  ) 1343
، نشخ ًارثکا  هورگ  نیا  «. 1  » دندشن نآ  ضرعتم  ناناملسم  مومع  ترفن  سرت  زا  هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  زج  دندومن ،

هیکت ندز  تمهت  تنوشخ و  جاجل و  دانع و  رب  هفطاـع ، لـقع و  ناـهرب و  لـیلد و  هب  هجوت  ياـجب  دنتـسه و  قطنم  یب  يرـشق و  بصعتم ،
دناهدرک  199 ص : ام ، ياهخساپ  هصالخ  تعافش  تاوما ، رب  هیرگ  لسوت ، ترایز ، دننامهلأسمدنچ  اب  هزرابم  رد  ار  مالـسا  لئاسم  هدرک و 

ره لام  نوخ و  یگداسهب  دیایب  ناشتـسدب  تردق  هچنانچو  دـنهدیم  رفکو  كرـش  تبـسن  ناناملـسم  هب  يّدـج  روطب  يزیچ  كدـنا  هب  و 
تلادـع دـننام  مالـسا  مهم  ثحابم  زا  اًـلمع  ار  دوخ  ناوریپ  ییوس  زا  « 1 . » دـننادیم لالح  حابم و  دـشابن  هدـیقع  مه  اهنآ  اب  هک  یناملـسم 

نارگرامعتـسا و شور  هب  تبـسن  ار  اهنآ  هتـشاد و  هاگن  رود  نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد  تخانـش  یـسایس و  يداصتقا ، لئاسم  یعامتجا ،
اهنآ دننکیم و  زیهجت  دنتسه ، انشآ  یـسراف  نابزب  هک  ار  يدارفا  هرمع  جح و  مسوم  رد  دناهتخاس . توافت  یب  هاگآان و  اهنآ  موش  فادها 

، دـنناوخیم رفاک  كرـشم و  ار  همه  حرطم و  تنوشخ  يدـنت و  اب  ار  اـهتمهت  اـهفرح و  ناـمه  عیقب  ناتـسربق  رد  یهاـگ  نارئاز و  عمج  رد 
رب عیشت و  دض  رب  ییاهباتک  ای  یفارحنا و  دیاقع  رب  لمتشم  ییاهباتک  دنوریم و  اهنآ  غارس  دنوشیم  فّرَشُم  یناریا  نایوجشناد  هک  یهاگ 

تخـس اهنیا  دـننام  رواشیپ و  ياهبـش  تاعجارملا و  ریدـغلا ، دـننام  ییاهباتک  دورو  زا  دـنهدیم ، رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  هعیـش  ياـهقف  هیلع 
. دننک رظن  لدابت  ثحب و  دنوشیم ، فرشم  هعیش  دالب  ریاس  مق و  فرشا و  فجن  زا  هک  هعیش  ياملع  اب  دنتسین  رضاح  دننکیم ، يریگولج 
هب طوبرم  هک  دناهتـشون  یتایاور  تایآ و  اهنآ  يور  هدرک و  بصن  ییاـهولبات  نایعیـش ، ًاـصوصخ  ناناملـسم ، هجوت  دروم  ياهناتـسربق  رد 

ص: ام ، ياهخساپ  تایآ و  نآ  هئارا  اب  دنهاوخیم  اهنآ  دنتسه و  رفاک  كرشم و  هسدقم  نکاما  نآ  نارئاز  ایوگ  تسا و  نیکرشم  رافک و 
ییوگیم ینعی  متفگ : وا  هب  يدـنت  اب  داد ، كرـش  تبـسن  یناریا  کی  هب  اهنآ  زا  رفن  کی  دـننک . توعد  مالـسا  هب  ار  نارئاز  تایاور   200

اهیناریا امـش  نم  دوـصقم  ریخ ، تفگ : درک و  تشحو  مدز  ار  فرح  نیا  اـت  تسا ؟ هداد  هار  هکم  هنیدـم و  هب  ار  كرـشم  ناتـسبرع  تلود 
. درک رارف  دیدوبن و 

يزاجح ملاع  اب  ییوخ  هَّللا  ۀیآ  موحرم  هرظانم 

هراشا

خیش مان  هب  دنمشناد - یصخش  مدش ، فرـشم  جح  يارب  لاس 1353  رد  تسا : هدومرف  موقرم  هرـس  سدق  ییوخ  یمظعلا  هَّللا  ۀـیآ  موحرم 
هللا یلص  هَّللا  لوسر  ایآ  متفگ : وا  هب  تفرگیم . ار  وا  رهم  درکیم  هدجس  رهم  يور  سک  ره  دوب  بقارم  یبنلا  دجـسم  رد  نیدباعلا - نیز 
ارچ سپ  متفگ : تسا . هدرک  مارح  یلب  تفگ : تسا ؟ هدرکن  مارح  وا  تیاضر  نذا و  نودب  ار  ناملسم  لام  رد  فرـصت  ملـس  هلآ و  هیلع و 

: تفگ دنهدیم ؟ هلوسر » هدبع و  دمحم   » و هَّللا » الا  هلا  ال   » هب تداهش  اهنیا  هکنیا  لاح  يریگیم و  روز  هب  اهنآ  زا  ار  ناناملـسم  نیا  لاوما 
مه اب  عوضوم  نیا  هرابرد  یتسه  رضاح  متفگ : ادخ .) يارب  هن   ) دننکیم هدجـس  رهم  يارب  هداد و  رارق  تب  ار  رهم  دنتـسه و  كرـشم  اهنیا 

یهاوخ و رذـع  دوب  هدـش  بکترم  هک  يراک  زا  صخـش  نآ  ماجنارـس  مدرک و  تبحـص  هب  عورـش  درادـن . یعناـم  تفگ : مینک ؟ هرکاذـم 
یبنلا دجـسم  رد  اهبـش  متـسه ، هنیدم  رد  ات  تساوخ  نم  زا  دوب و  هدش  هبتـشم  نم   201 ص : ام ، ياهخـساپ  رب  رما  تفگ : درک و  رافغتـسا 

مدرک و تبحـص  دـشیم و  رارق  رب  سلجم  اهبـش  مدوب  هنیدـم  رد  هک  بش  هد  ات  و  مینک ، هرکاذـم  فلتخم  تاعوضوم  رد  منک و  تبحص 
يراز یب  دوب  هدش  دقتعم  هعیش  هب  تبسن  هچنآ  زا  يزاجح  دنمشناد  نآ  بش ، هد  نایاپ  رد  دندشیم و  رـضاح  فلتخم  بهاذم  زا  ياهّدع 
ناشیا رب  رما  هک  یناسک  يارب  ات  دـنک  رـشتنم  پاچ و  يرقلاما »  » همانزور رد  ارم  ياهتبحـص  داد  لوق  نم  هب  درک و  یهاوخ  رذـع  تسج و 

دیاش درکن و  لمع  شرارق  قبط  یلو  دتسرفب  نم  يارب  زین  ار  همانزور  زا  هخسن  کی  دش  رارق  دوش و  رهاظ  قح  دنرادن ، دانع  هدش و  هبتشم 
زا یخرب  هک  میاهدید  اهراب  یبنلا  دجـسم  رد  نارگید  بناج و  نیا  « 1 . » دنک رـشتنم  پاچ و  ارنآ  تسناوتن  درکن و  تدعاسم  وا  اب  تیعقوم 
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مادـقا مه  ندز  کتک  دـح  رد  تناها و  ًامـسر  دـننکیم و  بارخ  ارنآ  یهاگ  دنـشکیم و  هعیـش  نارازگزامن  ياپ  ریز  زا  ار  هداجـس  اـهنآ 
فلس ایآ  اّما  دننادیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنس  وریپ  حلاص و  فلـس  وریپ  ینعی  یفلـس ، ار  دوخ  هکنیا  لاح  دننکیم و 

ینارازگزامن اب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نانامهم  اب  ناناملسم ، اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  حلاص و 
؟ دندرکیم راتفر  هنوگ  نیا  هدمحب » یلعالا و  یبر  ناحبـس   » دـنیوگیم هدجـس  رد  دنتـسه و  زامن  لاح  رد  دوخ  هقف  قبط  هلبق و  هب  ور  هک 

؟ تسا نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنس  ایآ 

وگتفگ کی 

روتـسد تنـس و  امـش  رگم  متفگ : دوب  هنابدایب  نشخ و  دروخرب  نینچ  رگاـشامت  دروم ، کـی  رد  دوخ  هک  اـهنآ  زا  یکی  هب  هرظاـنم  کـی 
میرک نآرق  زا  دعب  اهباتک  نیرتحیحص  ار  ملسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  رگم  دیرادن ؟ لوبق  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  هدرک  لقن  باطخلا  نب  رمع  زا  يراخب  حیحـص  رد  متفگ : میتسه . نینچ  اـم  ارچ  تفگ : دـینادیمن ؟
َمَـصَعهَّللا الا  َهلا  لاق ال  نَمَفهَّللا  الا  َهلا  اُولوُقَی ال  یّتَح  َساّنلا  َِلتاقا  نا  ُتِْرما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاـق  دـق  : » دومرف ملس 

سک ره  سپ  هَّللا » الا  هلا  ال   » دـنیوگب ات  منک  لاتق  گنج و  مدرم  اـب  مدـش  رومأـم  نم  « 1 «. » هَّللا یَلَع  ُُهباسح  هِّقَِحب و  ـالا  ُهَسْفَن  َهلاـم و  یّنِم 
و دنزب ] یناج  ای  یلام  ررض  یـسک  هب  هکنیا  دننام   ] شقحب رگم  تسا  ظوفحم  نوصم و  نم  بناج  زا  شناج  لام و  هَّللا » الا  هلا  ال  : » تفگ

صخش نیا  هب   203 ص : ام ، ياهخـساپ  « 2 . » تسا هدرک  لقن  دنـس  دنچ  اب  ار  ثیدـح  نیمه  زین  ملـسم  حیحـص  تسا . ادـخ  اب  وا  باسح 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  روضح  رد  هکرابم و  هضور  رد  دیهدیم  هزاجا  دوخب  هنوگچ  امـش  یثیداحا ، نینچ  دوجو  اب  متفگ :

تیذا نیهوت و  هنوگنیا  تسا ، ادـخ  هناخ  ترایز  مزاع  تسا و  زامن  لاح  رد  دـیوگیم و  هَّللا » لوسر  دـمحم  هَّللا ، الا  هلا  ال   » هک یـسک  هب 
هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنس  هب  لماع  حلاص و  فلـس  وریپ  امـش  ایآ  دینک ؟ عیاض  دیریگب و  روز  هب  ارنآ  فرـصت و  وا  لام  رد  دینک و 

ترایز هب  قفوم  دوشن و  يریگرد  هکنیا  رطاـخ  هب  اـهنت  نایعیـش  متفگ : وا  هب  دزن ، یفرح  تخادـنا و  ریز  ار  شرـس  وا  دـیتسه ؟ ملـس  هلآ و 
ار امـش  يراتفردب  اهیبدا و  یب  نیا  دنوش ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر 

تلاح اب  وا  دنتـشاذگیمن ، خـساپ  یب  ار  لامعا  نیا  دـندرکیمن و  لمحت  ار  امـش  راتفر  نیا  زگره  دوبن  تهج  نیا  رگا  دـننکیم و  لمحت 
یظفاحادخ درک و  وفع  ياضاقت  دننک و  راتفر  هنوگ  نیا  یسک  اب  ناناملسم  دهدیمن  هزاجا  مالـسا  تسا و  امـش  اب  قح  تفگ : یگدنمرش 

ار اهنآ  ننست  لها  یلو  مینکیمن  رازگرب  تعامج  هب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهبش  یبحتسم  ياهزامن  نایعیش »  » ام ارچ  شسرپ 36 : دومن .
یقرف تسا و  مارح  تعدب و  تعامج  هب  یبحتـسم  زامن  ندناوخ  هعیـش  هقف  رد  خساپ : دننکیم ؟ رازگرب  حـیوارت  زامن  مان  هب  تعامج و  هب 

ناضمر كرابم   204 ص : ام ، ياهخساپ  هام  ياهبش  ياههلفان  ننست  لها  یلو  تسین  نآ  ریغ  ناضمر و  هام  ياهبش  یبحتسم  ياهزامن  نیب 
نامز رد  حـیوارت  زامن  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  ربتعم  باتک  ود  زا  « 1 . » دنمانیم حـیوارت  زامن  ار  اهنآ  دـننکیم و  رازگرب  تعامج  هب  ار 

زا یتدم  « 2 . » تسا هدشیمن  رازگرب  تعامج  هب  رمع ، تموکح  لئاوا  رد  رکبوبا و  تموکح  رد  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 
هـشوگ رد  یلو  دـنناوخیم  زامن  ادارف  هدـنکارپ و  روطب  مدرم  دـید  دـش ، دجـسم  دراو  ناضمر  هام  بش  کی  دوب ، هتـشذگ  رمع  تموکح 

مث  ) تفرگ میمـصت  تسا و  رتنایامن  دـنناوخب  تعامج  هب  ار  اهزامن  مدرم  همه  رگا  تفگ : رمع  دـندناوخیم ، تعاـمجب  رفن  دـنچ  دجـسم 
: تفگ دـننکیم ، رازگرب  تعامج  هب  ار  اـهزامن  مدرم  دـید  دـش ، دجـسم  دراو  دـعب  بش  درک ، عمج  رفن  کـی  تماـما  هب  ار  مدرم  و  مزع )

هیلع هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  اهنآ  تایاور  یخرب  رد  هتبلا   205 ص : ام ، ياهخساپ  « 3 (. » هِذه ُۀَعِدبلا  َمِْعن  . ) نیا تسا  یتعدب  بوخ 
دایز تیعمج  مراهچ  ای  موس  بش  دندناوخ ، ترضح  نآ  اب  ار  اهزامن  ياهّدع  دناوخ و  دجـسم  رد  ار  بش  هلفان  بش  هس  ود  ملـس  هلآ و  و 

هجوتم نم  حـیوارت  زامن  دومرف : حبـص  زامن  زا  دـعب  دـشن و  جراخ  لزنم  زا  هلفاـن  زاـمن  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـش ،
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ات  دوش و  بجاو  امـش  رب  ندناوخ  تعامج  هب  ار  بش  هلفان  مدیـسرت  مدماین ، هکنیا  مدش و  امـش  عامتجا 
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هدرک و وگزاب  ار  تایاور  نیمه  نومضم  «. 2  » ۀعبرالا بهاذملا  یلع  هقفلا  باتک  رد  « 1 . » دشن رازگرب  تعامج  هب  اههلفان  دوب  هدـنز  ملس 
تعکر تـسیب  دـندرک و  هفاـضا  هباحــص  دـهع  رد  هدوـبن و  تـعکر  تـسیب  یلو  دوـش ، رازگرب  تعاـمج  هـب  تـسا  بحتــسم  دـیوگیم :
تعکر تسیب  نامه  عورـشم  یلو  دندناوخیم  تعکر  شـش  یـس و  دندرک و  هفاضا  زاب  زیزعلادـبع  نب  رمع  تموکح  رد  و  دـندناوخیم ،

وا ریغ  رمع و  يراذگ  تعدب  ندرک و  هفاضا  يارب  و  . ] دنناوخب ناضمر  هام  نایاپ  ات  حـیوارت  زامن  رد  ار  نآرق  مامت  تسا  بحتـسم  تسا و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر   206 ص : ام ، ياهخـساپ  هک  ار  ییاه  هلفان  ًالّوا  هک ، تسا  يروآداـی  هب  مزـال  تسا .  هدومن  یتاـهیجوت 

لمع نیا  هک  درک  حیرـصت  باطخلا  نب  رمع  ًاثلاث  دناوخن ، تعکر  هدزای  زا  شیب  ًایناث  تسا  هدوبن  ناضمر  هام  رد  دـناوخ  بش  هس  رد  ملس 
هَّللا لوسر  لمع  هب  دانتسا  دوشیم  مولعم  وا  ریبعت  زا  تسا و  هتشادن  هقباس  هدوب و  وا  صخـش  هقیلـس  هتخادرپ  هتخاس و  ینعی  تسا ، تعدب 
اهنآ رد  نآرق  متخ  کـی  تسا  هتفگن  دـنناوخب و  تعکر  تسیب  تسا  هتفگن  رمع  یتـح  ًاـعبار  تـسا ، هدرکن  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

دننیبب رگا  یلو  دناهدرک  داهتجا  هک  دننکیم  هیجوت  مه  دعب  دننکیم و  لمع  یـصخش  هقیلـس  هب  دنراذگیم و  تعدب  يرآ  دوش . هدناوخ 
ندوب و تعدب  هب  مکح  ًاروف  دهدیم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  هب  تداهـش  كربت  نمیت و  دـصقب  هماقا  ناذا و  رد  اًلثم  هعیش 
ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  نایعیـش »  » ام ارچ  شسرپ 37 : « 1  » ٌباجُع ٌیََشل  اذه  ّنا  دننکیم : هعیش  كرـش  رفک و 

دروم هک  ار  یناسک  رگید  رمع و  رکبوبا و  اهنآ  هتبلا  دـننکیم ، ضارتعا  مه  امب  دنتـسین و  نینچ  ًارهاـظ  نّنـست  لـها  یلو  مینادیم  موصعم 
موصعم ار  مالسلا  مهیلع  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  هعیـش ، خساپ : دننادیمن ؟ موصعم  زین  دشابیم  ناشمارتحا 

تسا و دوجوم  طوبرم  بتک  رد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یلقن  یلقع و  هلدا  رما  نیا  رب  دنادیم و  هزنم  كاپ و  يدـیلپ  هانگ و  هنوگره  زا  و 
امنا مینادیم  موصعم  ار  تیب  لها  ام  تسا : هیآ  نیا  دـننک  راـکنا   207 ص : ام ، ياهخساپ  ههبـش و  دنناوتیمن  ننـست  لها  هک  یلیلد  هدمع 
امش دیادزب و  ربمایپ - نادناخ - امش  زا  ار  یگدولآ  دهاوخیم  طقف  ادخ  « 1  » ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیلهَّللا  دیری 

دش و جراخ  هرجح  زا   ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  يزور  تفگ : هشیاع  هک  تسا  ملسم  حیحـص  رد  دنادرگ . هزیکاپ  كاپ و  ار 
ابع لخاد  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دمآ ، مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  سپ  دوب ، ترـضح  نآ  اب  هایـس  یمـشپ و  ییابع 
هیلع یلع  نآ  زا  سپ  دـش ، لخاد  دـمآ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  سپـس  دومرف ، ابع  لخاد  زین  ار  وا  دـمآ ، یلع  نب  نیـسح  نآ  زا  سپ  دومن ،
ماما دنسم  رد  و  « 2 . » ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیلهَّللا  دـیری  امنا  تفگ : دومن و  ابع  لخاد  مه  ار  وا  دـمآ  مالـسلا 
یلا جرخ   208 ص : ام ، ياهخساپ  اذا  رهشأ  ۀتس  ۀمطاف  بابب  ّرمی  ناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا  هک : تسا  « 3  » لبنح نب  دمحا 

هیلع و هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ًاریهطت . مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلامکنع  بهذـیل  هَّللا  دـیری  امنا  تیبلا  لها  ای  ةالـصلا  لوقی : رجفلا  ةالص 
يا زامن ، دومرفیم : درکیم و  روبع  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  برد  زا  هام  شش  تدم  تفریم ، دجسم  هب  زامن  يارب  هک  حبص  ملس  هلآ و 

ملـسم حیحـص  رد  نینچمه  دزاس . كاپ  ار  امـش  اًلماک  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دـنوادخ  تیب ، لها 
دناوخ ياهبطخ  هنیدم  هکم و  نایم  ّمخ ، مان  هب  یبآ  رانک  رد  يزور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تفگ : مقرا  نب  دیز  هک : تسا 

تباجا ار  وا  توعد  نم  دیایب و  مراگدرورپ  رومأم  تسا  کیدزن  متـسین و  شیب  يرـشب  نم  مدرم  يا  دومرف : یهلا  يانث  دـمح و  زا  دـعب  و 
دیریگب و ار  ادخ  باتک  تسا ، رون  تیاده و  نآ  رد  هک  ادخ  باتک  یکی  موریم  مراذگیم و  اهب  نارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  منک و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـیوگ : يوار  ، ] موشیم رکذـتم  دوخ  تیب  لها  هرابرد  ار  ادـخ  نم ، تیب  لها  و  دـینزب ...  گنچ  نآ  هب 

هَّللا لوسر  ياهنز  ایآ  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  ترـضح  نآ  تیب  لـها  دـندرک : لاؤس  مقرا  نب  دـیز  زا  درک  رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  نیا  ملس 
، تسا درم  اب  تقو  دنچ  نز  هک  یتسرد  هب  مسق ، ادخ  هب  ریخ ، تفگ : دـیز  دنـشابیم ؟ ترـضح  نآ  تیب  لها  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
، دنتـسه درم  یپ  هشیر و   209 ص : ام ، ياهخـساپ  لصا و  درم  تیب  لها  شلیماف ، ردـپ و  دزن  ددرگیمرب  نز  دـهدیم و  قـالط  ار  وا  سپ 
زا هک : تسا  باتک  نیمه  رد  « 1 . » تسا مارح  نانآ  رب  هقدص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  دعب  هک  دنتـسه  یناسک  تیب  لها 
هچ داد - رارق  ناشنآرق  لدِع  دومرف و  ار  اهنآ  شرافس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تیب - لها  دندرک ، لاؤس  مقرا  نب  دیز 
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ياهباتک رد  هک  تایاور  نیا  هفیرـش و  هیآ  زا  « 2 . » تسا مارح  اهنآ  رب  هقدص  هک  دنتسه  مالـسلا ...  هیلع  یلع  لآ  تفگ : دنتـسه ؟ یناسک 
هیلع و هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  زا  ار  يدیلپ  یگدولآ و  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  تسا  ملـسم  مولعم و  هدـمآ  ننـست  لها  ربتعم 
ار تیب  لها  نیلقَث  ثیدح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هکنیا  رب  ًافاضم  دنادرگ ، هزیکاپ  كاپ و  ار  نانآ  دیادزب و  ملـس  هلآ و 

نآرق هک  هنوگ  نامه  تسا و  هدومرف  فیـصوت  مدرم  نایم  رد  ادخ  تجح  ناونع  هب  ار  ود  ره  هداد و  رارق  میرک  نآرق  گنـس  مه  لدـِع و 
لها هک  دـنراد  فارتـعا  دـننادیم و  ناناملـسم  تسا و  ظوفحم  نوصم و  زین  نآ  نیرق  لدـع و  تسا ، ظوفحم  نوصم و  شزغل  اـطخ و  زا 

ییاطخ شزغل و  نیرتکچوک  هدوبن و  رفک  كرش و  هب  هدولآ  ياهظحل  یتح  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اهنآ  سأر  رد  مالسلا و  مهیلع  تیب 
ام ارچ  شسرپ 38 :  210 ص : ام ، ياهخساپ  تسا . مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تمصع  هب  دقتعم  هعیش  ساسا  نیا  رب  تسا و  هدزن  رـس  اهنآ  زا 
ام زا  ار  نآ  دـننیبب  اـم  تسد  رگا  دنتـسین و  نینچ  ننـست  لـها  یلو  میناوخیم  میراد و  لوـبق  ار  نآ  ياـهاعد  ناـنجلا و  حـیتافم  نایعیـش » »

تارایز اعد و  هب  وردـنت  هورگ  ًاصوصخ  تنـس و  لها  زا  یخرب  خـساپ : تسا ؟ مرج  حـیتافم  ندـناوخ  نتـشاد و  هارمه  ایوگ  دـنریگیم و 
ار تارایز  تاـجانم و  اـعد و  تذـل  معط و  دـنرادن و  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدراو  ياـهاعد  اـًلوصا  دـنهدیمن و  تیمها  نادـنچ 

هجوت تسا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناهانگ  زا  یهاوخ  رذـع  دـیحوت و  اب  هطبار  رد  ًامامت  هک  لیمک  ياعد  هب  رگا  هکنیا  لاـح  دناهدیـشچن و 
، اهنآ تیـساسح  تروص ، ره  رد  دوشیم . ضوع  ناشدـید  دـنناوخب  ار  اهنیا  دـننام  هزمحوبا و  ياعد  ای  ةرـشع  سمخ  تاـجانم  اـی  دـننک ،
و تسا . ترایز  رد  هدش  رکذ  ياهنعل  هب  تبـسن  مه  نآ  هدـمآ و  حـیتافم  رد  هک  تسا  اروشاع  ترایز  هب  تبـسن  وردـنت ، هورگ  ًاصوصخ 

. دننکیم دروخرب  هنوگ  نآ  هجیتن  رد  تسا و  ترایز  نیا  رد  هک  هیواعم  نایفسوبا و  هب  نعل  تهج  زا  نینچمه 

هرظانم

هدروآ ار  اروشاع  ترایز  تفرگ و  ار  نآ  دوب - علطم  تایئزج  زا  دوب و  رومأم  هک - اهنآ  زا  رفن  کی  دوب ، متـسد  حیتافم  یبنلا ، دجـسم  رد 
ناسنا هچنانچ  تفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  مینادب  تسا  مزال  رگم  متفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دینکیم  نعل  هک  موس  مود و  لّوا و  تفگ :

دنیوگیم بترم  دنناوخیم و  زامن  تقو  جـنپ  هک  مدرم  نیا  متفگ :  211 ص : ام ، ياهخساپ  دنکیم ؟ نعل  ار  وا  هنوگچ  دسانشن  ار  یـسک 
ار نّیلاـض  مهیلع و  بوـضغم  اـیآ  دـنهارمگ ». هک  ییاـهنآ  هنو  دـنبوضغم  هک  ییاـهنآ  هـن  : » هـمجرت نیلاـضلا  ـال  مـهیلع و  بوـضغملا  ریغ 

اهنآ زا  ار  نانآ  ادخ  دنهاوخیم  هنوگچ  دنسانشیمن  هک  ار  یناسک  متفگ : دنسانشیمن . اهنآ  رثکا  ریخ ، تفگ : درک و  يرکف  دنسانشیم ؟
تسا روتسد  تسا و  ترایز  مه  نیا  متفگ : دننادن . ار  نآ  زا  دوصقم  انعم و  دنچ  ره  دنناوخب  هک  تسا  روتسد  زامن  رد  تفگ : دهدن ؟ رارق 

ار وا  ارچ  دیـسانشیم ، هک  ار  وا  تسه و  زین  هیواعم  رب  نعل  ترایز  نیا  رد  تفگ : دـننادن . ار  نانآ  زا  دوصقم  دـنچ  ره  دـنناوخب  ار  نآ  هک 
گنج اـًلّوا  متفگ : تسا ؟ مارح  هاـنگ و  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  باحـصا  نـعل  ّبـس و  دـینادیمن  رگم  دـینکیم ؟ نـعل 

نب یلع  اـب  هیواـعم  هک  دـننادیم  همه  تسا و  نعل  ّبس و  زا  رتـگرزب  شهاـنگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرهفیلخو  باحـصااب 
ار ترضح  نآ  دوب  هتسناوت  رگا  درک و  گنج  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هفیلخ  هباحـص و  زا  هک  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 

هیواعم صخش  رب  هباحص و  رب  نعل  ّبس و  هعیش  ًایناث  درک ، دیهش  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  دیزی  شرسپ  هک  هنوگ  نامه  دوب  هتشک 
لوبق ار  ملـسم  حیحـص  متفگ : دـیاهتفرگ ؟ دای  وا  زا  هک  هدرک  نعل  ّبس و  ار  یـسک  هچ  اجک و  هیواعم  تفگ : دـناهتفرگ . دای  هیواـعم  زا  ار 

ّبس ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  تساوخ  دعس  مان  هب  یصخش  زا  هیواعم  هک  تسا  ملسم  حیحـص  رد  متفگ : یلب ، تفگ : يراد ؟
یلـص هَّللالوسر  هک  يزیچ  هس  زا  یکی  رگا  منکیمن و  ّبس  ار  مالـسلا  هیلع  یلع   212 ص : ام ، ياهخساپ  زگره  نم  تفگ : دعـس  دنک و 
زمرق رتش  زا  رتبوبحم  نم  دزن  نآ  ياـهب  شزرا و  دوب  هتفگ  نم  يارب  تفگ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
مزاع ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  - 1 دوب : نیا  زیچ  هس  نآ  و  تسا ) بوسحم  لاوما  فرـشا  بارعا  دزن  زمرق  رتـش   ) دوب گـنر 

هیلع هللا  یلص  هَّللالوسر  ای  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  دنامب ، هک  درک  نییعت  دوخ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دوب ، گنج  يارب  رفس 
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نم هب  تبـسن  هک  يوشیمن  دونـشوخ  ایآ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يراذـگیم ؟ اههچب  اـهنز و  اـبارم  ملـس  هلآ و  و 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مدینش  - 2 تسین ؟ يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یشاب  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنمب 
زین ادخ  لوسر  ادخ و  درادیم و  تسود  ار  ادخ  لوسر  ادـخ و  وا  هک  مهدیم  يدرم  تسد  هب  ار  داهج  مچرپ  ادرف  دومرف : ربیخ  گنج  رد 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلو  میـشاب  ام  زا  یکی  دـیاش  هک  میدیـشک  ندرگ  نیرـضاح  همه  دـعب  زور  دـنراد ، تسود  ار  وا 

هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  درکیم ، درد  شمشچ  هک  یلاح  رد  دندروآ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دیروایب ، نم  دزن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف :
. درک بیصن  يزوریپ  حتف و  ترضح  نآ  يارب  دنوادخ  سپ  داد  وا  هب  ار  مچرپ  تخیر و  وا  نامشچ  رد  ار  شکرابم  ناهد  بآ  ملس  هلآ و 
نسح و همطاف و  یلع و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دش ، لزان  « 1  .... » مکَءانبا انَءانبأ و  عدـن  اولاعت  لق  هکراـبم  هیآ  یتقو  - 3
زا يدرم  هک  تسا  باـتک  نیمه  رد  زین  « 1 . » دنتـسه نم  لها  اهنیا  ایادخ  تفگ  دیبلط و   213 ص : ام ، ياهخساپ  ار  مالسلا  مهیلع  نیـسح 

ترضح نآ  ّبس  زا  لهس  دنک ، ّبس  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تساوخ  دعـس  نب  لهـس  زا  وا  دش ، بوصنم  رادناتـسا ] ناونع  هب   ] ناورم لآ 
ذاـیعلا « ) بارتاـباهَّللا َنََعل  : » وگب سپ  ینکیم  يراددوـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ّبس  زا  هک  نوـنکا  تفگ : لهـس  هب  درم  نآ  درک ، يراددوـخ 

باب نیمه  رد  ملـسم و  حیحـص  رد  رگیدـکی  هباشم  نومـضم و  نیا  هب  تایاور  متفگ : رومأـم  نآ  هب  تاـیاور  نیا  لـقن  زا  دـعب  « 2 (. » هَّللاب
تباث و ار  مالسلا  هیلع  یلع  داهج  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هب  تبـسن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  هک  تسا  دوجوم 

نعل ّبـس و  رب  دنتـشاد  رارــصا  ناورم  لآ  هیواـعم و  هـک  هدـش  حیرــصت  تـیاور  ود   214 ص : اـم ، ياهخـساپ  نـیا  رد  و  دـنکیم . ناـیب 
ار اهنآ  لاثما  ناورم و  لآ  هیواعم و  هعیـش  رگا  سپ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یباحـص  هفیلخ و  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما 

رکبوبا تفگ : تسب و  ار  حیتافم  دیـشک ، اجنیا  هب  هک  ثحب  دـندومن . باب  حـتف  هک  دنتـسه  ناورم  لآ  هیواعم و  نآ  أشنم  دـنک  ّبس  نعل و 
ًارْجا َنیدِـعاقلا  یَلَع  َنیِدِـهاجُملاهَّللا  لَّضَف  تسا : هدرک  ناـیب  نآرق  رد  دـنوادخ  ار  بلطم  نیا  متفگ : مالـسلا ؟ هیلع  یلع  اـی  تـسا  لـضفا 

َنیذَّلا هَّللا  ِعَفْرَی  تسا : هدومرف  رگید  ياهیآ  رد  و  تسا . هدیشخب  يرترب  گرزب  یشاداپ  هب  نانیشن  هناخ  رب  ار  نادهاجم  دنوادخ  « 1  » ًامیِظَع
رب  ] دندنمـشناد هک  ار  یناسک  هدروآ و  ناـمیا  هک  امـش  زا  یناـسک  تلزنم  هبتر و  دـنوادخ  « 2  » ٍتاـجَرَد َْملِعلا  اُوتوا  نیَذـْلا  َو  مُْکنِم  اُونَمآ 
زا راکـشآ و  همه  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ریظن  یب  یملع  ماـقم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ندوب  دـهاجم  داـهج و  و  دـنادرگ . دـنلب  تاـجرد  بسح 

. دـنکیم تباـث  نارگید  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ندوب  لـضفا  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  هک  دـینک  لوـبق  دـیاب  اذـل  تسا . مالـسا  ملاـع  تایهیدـب 
هیلع یلع  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مدرک  هراشا  لقن و  ملـسم  حیحـص  زا  هک  یتایاور  رد  هوـالعب   215 ص : ام ، ياهخساپ 

لوسر سفن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هدش  لقن  ملسم  حیحص  رد  هک  هنوگ  نامه  هلهابم  هیآ  رد  زین  دنوادخ  هتسناد و  شدوخ  هلزنمب  ار  مالسلا 
هیلع یلع  تسا  نارگید  زا  لضفا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  روط  نامه  تسا و  هداد  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 
دعبز یلع  تسا . هدمآ  زین  یسراف  راعـشا  رد  تسا و  لضفا  دشابیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناج  سفن و  هک  مه  مالـسلا 
 ...، هک دندرک  لقن  نالف  لالب و  تفگ : رارقا  نیا  رب  نکب  یکاپ  نمؤم  وت  رگا  تسا  هب  تسه  هک  ره  ِز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

لالب و ییوگیم  وت  دـناهدومرف ، نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ادـخ و  میوگیم  نم  متفگ  مدرک و  عطق  ار  وا  فرح  ًاروف 
- میریذـپب ار  نالف  نالف و  فرح  مینکیمن و  اـهر  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هدومرف  نآرق و  زگره  نایعیـش »  » اـم نـالف !!
زا مدرک و  تکرح  اج  زا  يدُهلا و  عَبَّتا  نَم  یلَع  ُمالَّسلاو  يرادن  يرذع  چیه  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  تسا و  مامت  وت  رب  تجح  متفگ : سپس 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  هک  نایعیـش »  » ام ارچ  شسرپ 39 : میاهدش ؟ هتخانش  هعیـش  مسا  هب  ام  ارچ  میدش . ادج  رگیدکی 
هب هعیش  خساپ : دنسانشیم ؟ ننست  لها  ناونع  هب  یّنس و  ار  تنس  لها  یلو  میاهدش  هتخانـش  هعیـش  ناونع  هب  مسا و  هب  میراد ، لوبق  ار  ملس 

يّددـعتم ياهتبـسانم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر   216 ص : اـم ، ياهخـساپ  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تسا و  وریپ »  » ياـنعم
زین ار  شیوخ  نیـشناج  ماما و  دـناوخارف ، مالـسا  هب  ار  مدرم  راهظا و  ار  دوخ  توعد  هک  ياهسلج  نیلوا  رد  دومن ، نییعت  ار  دوخ  نیـشناج 

هب توعد  هنایفخم  تثعب  موس  لاس  اـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تسا : نینچ  نآ  هصـالخ  دناسانـش . مدرم  هب  ار  وا  یفرعم و 
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هَّللا لوسر  دیدرگ . لزان  هد ». رادشه  ار  تکیدزن  ناشیوخ  همجرت : « 1  » َنیبَْرقألا َکَتریِشَع  رِْذنا  هفیرش و  هیآ  هک  نیا  ات  دومرفیم ، مالـسا 
نم هب  دـنوادخ  دومرف : اذـغ  فرـص  زا  سپ  درک ، توعد  دـندوب  رفن  لـهچ  دودـح  هک  ار  شکیدزن  ناگتـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یصو و نم و  ردارب  ات  درک  دیهاوخ  يرای  راک  نیا  رد  ارم  امش  زا  کی  مادک  منک ، توعد  مالـسا  نییآ  هب  ار  امـش  هک  تسا  هداد  روتـسد 
هَّللا لوسر  يا  درک ، ضرع  تساخرب و  دوب  رتکچوک  همه  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع  زج  دندز  زابرـس  یگمه  نیرـضاح  دشاب ؟ نم  نیـشناج 

داهن و مالسلا  هیلع  یلع  ندرگرب  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ماوت ، روای  رای و  هار  نیا  رد  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یّیصَو و َو  یخا  اذه  َّنا  . » دینک تعاطا  ار  شنامرف  دیونـشب و  ار  وا  نخـس  تسا ، امـش  نایم  رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب و  نیا  دومرف :
ص: ام ، ياهخساپ  عیطتو .» کنبال  عمست  نأ  كرمأ  دق  بلاط : یبأل  نولوقی  نوکحـضی و  موقلا  ماقف  وُعیِطا ، هل و  اوعَمْـساَف  مُکِیف  یتَفیلَخ 

ریغ یبلعث و  یقهیب ، میعن ، وبا  هیودرم ، نبا  متاح ، یبا  نبا  ریرج ، نبا  نوچمه  ننست ، لها  نادنمـشناد  زا  يریثک  عمج  ار  ثیدح  نیا   217
هفیرـش هیآ  لـیذ  اـهنیا  ریغ  نیلقثلا و  رون  ناـهرب و  نازیملا ،  218 ص : ام ، ياهخـساپ  ناـیبلا ، عمجم  ریـسفت  رد  و  « 1 . » دـناهدرک لقن  اهنیا 

ياهتـصرف رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  نینچمه  تسا . هدـش  لـقن  ثیدـح  نیا  نومـضم  « 1 « » نیبرقألا کتریـشع  رذناو  »
هکم هب  ترجه  مهد  لاس  رد  دناسر . مدرم  عالطا  هب  ار  شدنزرف  هدزای  مالسلا و  هیلع  ریما  ترـضح  تماما  نوگانوگ  ياهنایب  اب  بسانم و 
ياـنث دـمح و  زا  سپ  رفن ، رازه  تسیب  دـص و  دودـح  روضح  رد  مخ » ریدـغ   » نیمزرـس رد  جـح  مسارم  ناـیاپ  رد  درک و  تمیزع  همظعم 

ات  ] منادناخ ادـخ و  باتک  مراذـگیم ، راگدای  هب  امـش  نایم  رد  ردـقنارگ  زیچ  ود  موریم و  امـش  نایم  زا  يدوز  هب  نم  دومرف : راگدرورپ 
زا سک  هچ  دومرف : دنلب  يادص  اب  درک و  دنلب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دـندید  مدرم  ناهگان  هکنآ 
هَّللا لوسر  دنرتاناد ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ادخ و  دنتفگ : تسا ؟ رتراوازـس  اهنآ  دوخ  زا  ناناملـسم  هب  تبـسن  مدرم  همه 

ُمهَّللا . » تسا وا  ربهر  الوم و   « ] یلع متـسه  وا  ربهر  الوم و  نم  سک  ره  هالوَم » ُّیلَعَف  ُهالوَم  ُْتنُک  نم  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هیآ نیا  دیسر  نایاپ  هب  هک  ترضح  هبطخ  رادب . نمـشدار  وانانمـشدو  رادبتسود  ار  واناتـسود  ادنوادخ  ُهاداع .» ْنَم  ِداع  ُهالاو و  ْنَم  لاو 

ار امش  نید  زورما  « » 1 « ؛ ًانیِد َمالسالا  مَُکل  ُتیضَر  ِیتَمِْعن و  مکیلع  ُتْمَْمتا  ْمُکْنیِد و  مَُکل  ُْتلَمْکا  مویلا   219 ص : ام ، ياهخساپ  دش : لزان 
زا يریثک  عمج  زین  ار  ثیدح  نیا  مدیزگرب ». ینییآ  ناونعهب  امش  يارب  ار  مالـسا  مدینادرگ و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ناتیارب 

همئا تماـما  تفـالخ و  هریغ  يوشم و  ریط  تلزنم و  ثیدـح  دـننام  رگید  تاراـبع  رد  نینچمه  « 2 . » دناهدرک لقن  ننست  لها  نادنمـشناد 
مهیلع تیب  لها  ادـخ و  باتک  هب  کسمت  هب  ار  مدرم  رگید  ددـعتم  دراوم  رد  نیلقث و  ثیدـح  رد  درک ، ناـیب  مدرم  يارب  ار  مالـسلا  مهیلع 
دریذپب ار  شدنزرف  هدزایو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفالخ  تماما و  دنادیم  مزلم  ار  دوخ  هعیشساسا  نیارب  درک . شرافس  مالـسلا 

عورف یقالخا و  يداقتعا و  لئاسم  هعیـش  نینچمه  « 3 . » تسا هدش  هتخانـش  هعیـش  ناونع  هب  اذل  دنکیم  يوریپ  نانآ  زا  تسا و  هتفریذـپ  و 
نآ هبوذـخا  تساترـضح  نآ  تیب  لها  تاـنایب  زا  هتفرگ  رب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  میرک و  نآرق  زا  ار  دوخ  نید 

مهیلع تراهط  تمـصع و  تیب  لها  اهنت  ار  نید  لئاسم  ماکحا و  عجرم  نیلقث  ثیدح  قبط  و  دنکیم . تیعبت  نانآ  زا  عوجر و  ناراوگرزب 
زین 220 و  ص : ام ، ياهخساپ  دوشیم . وهدشهتفگ  مالسلا  هیلع  یلعلآویلع  وریپینعی )  ) هعیشنانآهبزین ظاحل  نیمه  هب  دنادیم و  مالسلا 

هدناوخ هعیش  ار  نانآ  یفرعم و  مان  نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناوریپ  دوخ  تایح  لاح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
.« ۀَمایقلا َموَی  َنوُِزئافلا  مَُهل  ُهَتَعیِـش  اذه و  َّنا  هِدَِـیب ، یِـسْفَن  يذَّلاَو  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هراشا  اب  هک  اجنآ  تسا ،

لها یلو  دنناراگتـسر ». تمایق  زور  رد  شنایعیـش  مالـسلا و  هیلع  یلع   ] نیا هکیتسردب  تسوا ، تردق  تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  مسق  « » 1»
هب طقف  هک  دنتسه  یعّدم  دننکیمن و  هدرکن و  تیعبت  تعاطا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  زا  هعیش  لباقم  رد  ننـست 

نیاب و  تسا ) هدیسر  اهنآ  هب  « 2  » لصألا یـسراف  رفن  ود  قیرط  زا  ًةدمع  هک   ) دننکیم لمع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنس 
دعب هکنیا  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  رّرکم  شرافـس  نیلَقَث و  ثیدحدوجوابيرآ  دناهدش . هدیمان  ننـست  لها  یّنـس و  ظاحل 

رد تسا . هدمآ  ننـست  لها  دیناسم  حاحـص و  رد  ثیدح  نیا  هکنیا  اب  دـننک و  کسمت  شتیب  لها  ادـخ و  باتک  هب  ناناملـسم  شدوخ ، زا 
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221 ص : ام ، ياهخـساپ  ثیدـح  نیا  هب  یهجوت  نیرتکچوک  دـننادیم  تنـس  لها  ار  دوخ  هک  یلاـح  رد  هدرکن و  اـنتعا  نآ  هب  لاـح  نیع 
ثیدـح تسا : هدومرف  هرـس  سدـق  يدرجورب  یمظعلا  هَّللا  ۀـیآ  موحرم  دـننادیمن . هَّللا  لوسر  تنـس  ار  نیلَقَث  ثیدـح  اـیوگ  دـننکیمن و 

نآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  رفن  راهچ  یس و  و  دنراد ، نآ  رب  عامجا  ینـس  هعیـش و  ار  نیلقث  ثیدح  هب  فورعم 
نیثدحم املع و  ریهاشم  ناگرزب و  زا  رفن  داتـشه  دصکی و  زا  شیب  یماما ، هدزاود  هعیـش  نیثدـحم  املع و  رب  هوالع  دـناهدرک و  تیاور  ار 

زین ناشدوخ  دزنهک  ییاهباتکزا  یضعبرد  یلب  « 1 . » دناهدرک تبث  لقن و  حیحص  ياهدنس  اب  دوخ  ياهباتک  رد  ار  ثیدح  نیا  تنـس  لها 
هتخاس و هنوگنآ  ارنآو  هداد  رییغت  ار  ثیدح  نتم  اهیوما  هب  هتـسباو  لماوع  هک  تسا  هدـمآ  یتنـس »  » ظفل یتیب » لها   » ياجب تسین »، ربتعم 

اما تسا ، یتیب » لها   » ثیدح هک  دندرکیم  لوبق  ادتبا  ماهدرک و  کسمت  نیلقث  ثیدح  هب  ننـست  لها  اب  ثحب  رد  هک  یهاگ  دـناهتخادرپ .
و « 3  » لبنح دمحا  دنـسم  ملـسم و  حیحـص  رد  هک  مدادیم  خساپ  یلو  تسا ، یتنـس »  » ثیدح دـنتفگیم  دـندشیم  زجاع  باوج  زا  یتقو 

. دنتشادن يزیرگ  هار  چیه  باوج  نیا  زا  اهنآ  و  یتنس »  » هن تسا  یتیب » لها  « » 1  » يزمرت ننس   222 ص : ام ، ياهخساپ 

هرظانم کی 

رکبوبا تفالخ  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  ناناملـسم  تفگ : ضارتعا  ناونع  هب  بناجنیا  هب  اهنآ  زا  رفن  کی 
تفلاخم ناناملسم  اب  نایعیش »  » امش دندرک و  نییعت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  دندومن و  عامجا  قافتا و 

درک و نییعت  رکبوبا  ار  رمع  تفگ : درک ؟ نییعت  تفـالخ  يارب  یـسک  هچ  ار  رمع  متفگ : دـینکیمن . لوبق  ار  رکبوـبا  تفـالخ  دـینکیم و 
هَّللا لوسر  لقع  زا  شیب  رکبوبا  لقع  بجع ، متفگ : دیآ . دوجوب  فالتخا  اهنآ  نیب  ادابم  دنـشاب ، ماما  ربهر و  نودـب  ناناملـسم  تشاذـگن 

يارب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  امش ، لوقب  متفگ : روطچ ؟ تفگ : تسا . هدیمهف  رتهب  هدیسریم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یتـح دـناشک و  فـالتخاب  ار  اـهنآ  تشاذـگاو و  دوخب  ار  ناناملـسم  درکن و  نییعت  ربـهر  ماـما و  مدرم  يارب  درکن ، نییعت  هفیلخ  شدوـخ 

نیـشناج دیـسر و  شلقع  رکبوبا  یلو  دندرک ، نفد  ار  ترـضح  نآ  هفیلخ ، نییعت  زا  سپ  ناناملـسم  ات  دنام  نیمز  يور  زور  هس  شاهزانج 
هَّللا لوسر  یتقو  تسا : هدـمآ  « 1 « » میرکلاهَّللا تیب  ۀـکمل و  میوقلا  خـیراتلا  : » باـتک رد  درک - .  223 ص : اـم ، ياهخـساپ  نییعت  ار  دوخ 
عمج هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  هفیلخ  نییعت  روظنم  هب  دـندرک و  اهر  ار  ترـضح  نآ  هزانج  مدرم  تفر ، اـیند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نفد  زیهجت و  هجوتم  دندومن ، تعیب  وا  اب  باختنا و  هفیلخ  ناونع  هب  ار  رکبوبا  هک  زور  هس  زا  سپ  دندش و 
ندش و مرگرـس  زا  رتمهم  هفیلخ  نییعت  رما  هک  دـمهفیم  دـنکیم  تقد  هیـضق  نیا  رد  ناسنا  هک  نیمه  و  دـیوگیم ]: دـعب   ] دـندش ملـس  و 

تهج تصرف  ندروآ  تسدـب  ددـص  رد  ناطیـش  هک  اریز  تسا ، هدوـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  نفد  زیهجت و  هب  نتخادرپ 
لماش دـنوادخ  تمحر  نکل  دوش ، یلوتـسم  ناناملـسم  رب  عازن  فالتخا و  دوب  کیدزن  دوب و  ناناملـسم  نیب  عازنو  قافنو  فاکـش  داـجیا 

هک زور  هس  زا  سپ  دومن و  دحتم  عمتجم و  رکبوبا  تفالخرب  ار  اهنآ  درک و  فرط  رب  نانآ  زا  ار  ناطیش  رکم  دیک و  دش و  ناناملـسم  لاح 
، يرآ دندش ...  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نفدو  نفکو  زیهجت  هجوتم  مراهچ  بش  رد  دندرک ، تعیب  هفیلخ  اب  ناناملسم  مومع 

دنتسنادیم مدرم  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نفد  زیهجت و  هب  ندش  مرگرس  زا  رتمهم  هفیلخ  نییعت  هک  دنتـسنادیم  مدرم 
رکبوبا دروآیم ، دوجوب  فالتخا  ناناملسم  نیب  دنکیم و  هدافتسا  تصرف  زا  ناطیـش  دوشن  نییعت  هفیلخ  رگا   224 ص : ام ، ياهخساپ  هک 

رما نیا  دنوادخ  اما  دنراذگن ، ماما  ربهر و  نودـب  ار  مدرم  دـننک و  نییعت  نیـشناج  ناشگرم  زا  سپ  يارب  دـیاب  هک  دنتـسنادیم  مه  رمع  و 
ّدح رد  مدرم و  مومع  هزادـناب  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دادـن ، ربـخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هب  ار  مهم 

: تفگ ینس  درم  نآ  هصالخ  ٌباجع .» ءیََشل  اذه  َّنا  ، » تسنادیمن هللااب » ذایعلا   » ار شیوخ  نیـشناج  هفیلخ و  نییعت  تیمها  رمع ، رکبوبا و 
امش هک  ياهفیلخ  متفگ : دیرادن . لوبق  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هفیلخ  نایعیش »  » امش منادیم  طقف  منادیمن و  ار  اهنیا  نم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  زا  دعب  ناناملسم  رب  مکاح  سیئر و  دناهتفریذپ  ار  وا  مدرم  دیتسه و  دقتعم  هدرک و  لوبق  ننـست  لها 
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زا ربـق  لوا  بش  دـنکیمن و  لـح  ار  یلکـشم  وا  هراـبرد  ثحب  وا و  نتـشادن  اـی  نتـشاد  لوبق  دـشاب و  دـهاوخیم  هک  ره  وا  تسا و  هدوـب 
تهج نیا  رد  دیاب  ام  هکلب  دوب . یـسک  هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  دعب  سیئر ، مکاح و  هک  دننکیمن  لاؤس  ناناملـسم 
ذخا نید و  ماکحا  هب  لمع  رد  اـم ، ناـمز  اـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  دـعب  ناناملـسم ، هفیظو  هک  مینک  یـسررب  ثحب و 

رد دنورب  ایآ  دنریگب ؟ ارف  یسک  هچ  زا  ار  دئاقع  لوصا  هقف و  دننک ، عوجر  یسک  هچ  هب  دیاب  ایآ  و  تسیچ ؟ مالسا  تعیرش  عورف  لوصا و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  زا  دیاب  تفگ : نارگید ؟ هناخ  رد  دنورب  ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  هناخ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر   225 ص : ام ، ياهخساپ  امـش  ربتعم  دص  رد  دص  باتک  ود  تایاور  قبط  متفگ : دنریگب . ارف  ملـس  و 
امش ياهباتک  ریاس  كالم  لصا و  هک  باتک - ود  نیا  رد  دینک و  کسمت  ود  نیاب  دینک و  عوجر  نم  تیب  لها  هب  ادخ و  باتک  هب  دومرف :

لئاسم رد  زین  باحصا  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  شناد  ملع و  هکنیا  رب  ًافاضم  دینک ، عوجر  نم  باحـصا  هب  هدومرفن : ییاج  رد  تسا -
؟ باحصا غارس  دنورب  ناناملسم  دییوگیم  امش  لاح  دنتفریم ، مالسلا  هیلع  یلع  غارس  هب  دندزیم و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  یعرش 

ردارب ناملـسم و  همه  ام  تفگ : نم و  تشپ  دز  ار  شتـسد  دـندادیم ، شوگ  هدـش  عمج  ياهّدـع  عقوم  نیا  رد  نارگید ؟ غارـس  دـنورب  اـی 
رب نایعیـش »  » ام ارچ  شـسرپ 40 : درک . یظفاحادـخ  دـنخبل  اب  میـشاب و  هتـشاد  شکمـشک  عازن و  مه  اـب  لـئاسم  نیا  يارب  دـیابن  میتسه و 

ترـضح رب  هک  ییاهمتـس  رب  هرونم  هنیدم  رد  ارچ  مینکیم ؟ هیرگ  هدـش  دراو  اهنآ  رب  هک  یبئاصم  رب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم 
ار ام  دنتسیایم و  عیقب  رانک  رد  هک  هدش  هدید  مه  یهاگ  دنتسین و  نینچ  تنس  لها  یلو  مینکیم ؟ هیرگ  دناهتشاد  اور  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
رب هرونم و  هنیدم  رد  ًاصوصخ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  رب  هعیش  يرادازع  هیرگ و  لیلد  تلع و  أشنم و  خساپ : دننکیم ؟ هرخـسم 

هیرگ لیلد  تلع و  اما  تسا . راکشآ  حضاو و  نایعیش  مومع  يارب  مولعم و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رب  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
، ناشنازیزع نادنزرف و  ناگتسباو و  گرم  رد  اهنآ  ندرکن  هیرگ  یّتح  وردنت و   226 ص : ام ، ياهخساپ  هدع  ًاصوصخ  ننست ، لها  ندرکن 

هَّللا لوسر  تسا ، هتفگیم  مه  یهاگ  هدرکیم و  یهن  يریگولج و  تاوما  رب  هیرگ  زا  باـطخلا  نب  رمع  هکنیا  رب  ینبم  تسا  یتیاور  دـنچ 
اب گنـس و  باـترپ  اـب  اـصع و  اـب  ندز  اـب  باـطخلا ، نب  رمع  هک  تسا  يراـخب  حیحـص  رد  تسا . هدرک  یهن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

«1 «. » بارُّتـلا یثْـحَی  ِةراـجحلِاب و  یِمْرَی  اـصَعلِاب و  هیف  ُبرـضَی  رَمُع  َناـک  . » تفرگیم ار  تاوـما  رب  هدـننک  هیرگ  يوـلج  كاـخ ، ندیـشاپ 
: تسا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تفگیم : درکیم و  یهن  تّیم  رب  هیرگ  زا  رمع  هک : تسا  ملسم  حیحص  رد  نینچمه 

هِْربَق یف  ُبَّذَُـعی  ُّتیَملا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  : » رمع لاق  دوشیم . باذـع  هدـنز  ییارـس  هحون  هطـساوب  ربق ، رد  تیم 
تفلاـخم یهن و  ظاـحل  هب  تیاور و  هـس  ود  نـیا  قـبط  اـهنآ  « 3 . » تسا هدـش  لـقن  تـیاور  نـیمه  زین  رمع  هَّللادـبع  زا  « 2 «. » ِهیَلَع حـینامب 

اهنآ ریغ  ادـخ و  ياـیلوا  نیب  یقرف  درک و  هیرگ  ناگتـشذگ  رب  دـیابن  هک  هدـش  دـقتعم  تاوـما ، رب  هیرگ  اـب  رمع   227 ص : ام ، ياهخـساپ 
مه ار  نارگید  يولج  دنناوتب  رگا  دنوشیمن و  ّرثأتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لآ  بئاصم  تیمولظم و  رب  اذل  دنراذگیمن ،
نفد زا  سپ  عیقب  ناتـسربق  رد  هدـش  هدـید  یهاـگ  دـننکیمن و  هیرگ  دـشاب  ناوـج  هچ  رگا  ناـشدوخ  ياـههدرم  يارب  یتـح  دـنریگیم و 
هیرگ رد  رمع  زا  ار  دوخ  تعاطا  دننکیم  یعس  تقیقح  رد  دوشن و  هدید  ناشنامشچ  رد  کشا  هک  دنریگیم  ار  دوخ  يولج  ناشیاههدرم 

: تسا تسردان  تهج  دنچ  زا  درک ) هیرگ  تاوما  رب  دیابن  هک   ) لمع هریـس و  نیا  هدیقع و  نیا  یلو  دـننک . ظفح  رهاظ و  تاوما  رب  ندرکن 
مشچ و ندوب  کشخ  تسا و  ناسنا  بلق  تقر  هناشن  تسا ، ینابرهم  هقالع و  تفوطع و  تمحر و  هناشن  تاوما  رب  کشا  ندش  يراج  - 1

تامالع نم  دومرف : هک  هدـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  تسا . ناسنا  یلد  تخـس  تواقـش و  تمـالع  ندرکن  هیرگ 
-1 تسا ، تواقش  ياههناشن  زا  زیچ  راهچ  « 1 . » بنذلا یلع  رارصالا  قزرلا و  بلط  یف  صرحلا  ةدش  بلقلا و  ةوسق  نیعلا و  دومج  ءاقشلا 

عاطتسا نم  رذابا ، ای  : » دومرف رذابا  هب  زین  هانگ . رب  رارـصا  - 4 ایند ، رب  صرح  - 3 لد ، یتخس  - 2 مشچ ،  228 ص : ام ، ياهخساپ  یکشخ 
هک یـسک  رذابا ، يا  نورُعـشَتال .» نکل  وهَّللا  َنِم  ٌدـیَعب  یـساقلا  َبلَقلا  َّنا  كابتیل ، نزحلا و  هبلق  رعـشیلف  عطتـسی  مل  نم  کبیلف و  یکبی  نا 

، دروآ رد  اههدـننک  هیرگ  تلاـح  هب  ار  دوـخ  دراد و  نوزحم  ار  شبلق  درادـن  هیرگ  ناوـت  هک  یـسک  دـنک و  هیرگ  دـیاب  دراد ، هیرگ  ناوـت 
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دایز مشچ  دومج  یکـشخ و  تمذـم  هیرگ و  حدـم  رد  تایاور  « 1 . » دیتسین هجوتم  امـش  یلو  تسا  رود  ادخ  زا  تخـس  لد  هک  یتسردـب 
تایاور دوجو  اب  تسا و  حودـمم  تاوما - رب  هچ  ادـخ ، فوخ  زا  هچ  ًاقلطم - هیرگ  هکنیا  رب  دـنراد  تلـالد  تاـیاور  هصـالخ ، « 2 . » تسا

زا تاوـما ، رب  هیرگ  زا  رمع  یهن  رب  ینبم  تیاور  دـنچ  رطاـخب  هک  درادـن  یهجو  مینکیم  لـقن  ًادـعب  هـک  یتاـیاور  هـیآ و  همیمـضب  قـلطم 
فوخ زا  طقف  هیرگ  مییوگب  مینک و  يراد  دوخ  ای  تعنامم  تاوما  رب  هیرگ  زا  مینک و  دی  عفر  تایاور  نآ  قالطا   229 ص : ام ، ياهخساپ 

هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لآ  بئاصم  رب  هیرگ  تلیضف  رد  هدش  دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ياهریثک  تایاور  - 2 تسا . حودمم  ادخ 
میرک نآرق  رد  - 3 تسا . تابرق  لضفا  زا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  ابا  صوصخ  رب  هیرگ  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  زا  ملـس و  هلآ و  و 
َلاقو دش . انیبان  شنامشچ  هک  درک  هیرگ  يردقب  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  شدنزرف  قارف  رد  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  هک  تسا 

شنامـشچ دروخیمورف  ار  دوخ  هودنا  هک  یلاح  رد  فسوی و  رب  غیرد  يا  « » 1 « ؛ ٍمیظَک َوُهَف  ِنزُحلا  َنِم  ُهاْنیَعتَّضَیباو  َفُسُوییَلَعیفَـسا  ای 
اذه یـصیمقب  اوبهذا  هیآ  لیذ  تسا - ننـست  لها  هماع و  دزن  ریـسفت  ياهباتک  نیرتربتعم  زا  هک  ریثک - نبا  ریـسفت  رد  دش ». دیفـس  هودنا  زا 

حیحصو يراخب  حیحص  رد  - 4 ءاکبلا .» ةرثک  نم  یمع  دق  ناک  و  . » دش انیبان  هیرگ  ترثک  زا  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  تسا : هدـمآ 
َّنا : » دومرف درک و  هیرگ  میهاربا  شدـنزرف  توف  رد  فلا ) درک : هیرگ  يدراوم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوـسر  هکتسا  ملـسم 
یلو ددرگیم  نوزحم  بلق  دوشیم و  يراج  کشا  اـنُّبَر .» یَـضْرَی   230 ص : ام ، ياهخـساپ  ام  الا  ُلوُقَن  ـال  ُنَزْحَی و  َْبلَْقلا  ُعَمْدـَت و  َنیَعلا 
اّمَلَف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبَّنلا  یکبَف   » هدابع نب  دعـس  زا  تدایع  ماگنه  رد  ب ) « 1 . » تسا یـضار  ادخ  هچنآ  رگم  منزیمن  یفرح 
نکل بلقلا و  نزحبال  نیعلا و  عمدـب  بّذـعیالهَّللا  ّنا  نوعمـست ؟ الا  لاقف : اوکب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ءاـکب  موقلا  يأَر 
لوسر هیرگ  یتقو  ترضح  ناهارمه  درک و  هیرگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  « 2 «. » ْمَحْرَی ْوا  ِهناِسل - یلا  َراشا  َو  اذِهب - ُبِّذَُعی 

هکلب دنکیمن  باذع  بلق  نزح  مشچ و  کشا  رطاخب  دنوادخ  دومرفهَّللا : لوسر  دندرک و  هیرگ  دندید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  : » هک تسا  ملـسم  حیحـص  رد  ج ) دنکیم . باذع  دنزیم ] دنزب و  دیابن  هک  ییاهفرح  هک   ] نابز رطاخب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یبنلا   231 ص : ام ، ياهخساپ  راز  : » لاق ةریره ، یبا  نع  و  « 3 « » یل َنِذاَف  یّما  ربق  روزا  نأ  ّیبر ...  تنذأتسا  ملـس  و 
تفرگ نذا  ادخ  زا  شردام  ربق  ترایز  هب  نتفر  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  « 1  ...« » هلوح نم  یکبأ  یکبف و  هّما  ربق  ملس 
هـشیاع رمع ، ندرم  زا  سپ  هک : تسا  ملـسم  حیحـص  رد  - 5 دـنایرگ . زین  ار  شناهارمه  درک و  هیرگ  دیـسر  شرداـم  ربق  رـس  هک  نیمه  و 

هیرگ رطاـخ  هب  ار  هدرم  ادـخ  تسا : هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تسا  هتفگ  هک  هدرک  هابتـشا  رمع  مسق ، ادـخب  تفگ :
ار امـش  نآرق  و  تفگ ]: هشیاع  دعب  . ] دـنکیم دایز  شلها  هیرگ  رطاخب  ار  رفاک  باذـع  ادـخ  تسا : هدومرف  هکلب  دـنکیم . باذـع  یـسک 

سابع نبا  هک  تسا  باتک  نیمه  رد  زین  « 3 . » دریگن شودب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  « 2  » يرْخا َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزتال  و  دنکیم . تیافک 
يددعتم تایاور  ملسم  حیحـص  رد  « 4 . » دـنایرگیم دـنادنخیم و  ادـخ  یکبا » کحـضاهَّللا و  و  : » تسا هـتفگ  هدرک و  ّدر  ار  رمع  فرح 

رمع و دــناهتفگ : هدرک و  هـئطخت  ار  ناـنآ  مـهف  رمعهَّللادــبع و  رمع و  ياـعّدا  ساـبع   232 ص : اـم ، ياهخـساپ  نبا  هشیاـع و  هـک  تـسا 
دنتفگ هشیاع  هب  تسا : هدمآ  زین  يراخب  حیحـص  رد  « 1 . » دناهدیمهفن ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نخـس  يانعم  رمعهَّللادبع ،
هـشیاع دوشیم ، باذع  شلها  هیرگ  هطـساوب  ربق  رد  تیم  تسا : هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تسا : هتفگ  رمع  هَّللادبع 

ربق رد  شناـهانگ  اـهاطخ و  رطاـخب  تیم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هکلب  تسا ، هدـیمهف  هابتـشا  رمع  هَّللادـبع  تفگ :
یَعَن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نا  : » هک تسا  يراخب  حیحـص  رد  - 6 « 2 . » دننکیم هیرگ  وا  رب  شلها  هکنیا  لاح  دوشیم و  باذـع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دیز ، رایط و  رفعج  تداهش  ربخ  ندیسر  زا  لبق  « 3 « » نافرذَت ُهاْنیَع  َو  مُهرَبَخ  ءییجَی  نا  َلبَق  ًادیز  ًارفعج و 
اعد  » 233 ص : ام ، ياهخـساپ  هک : تسا  باتک  نیمه  رد  زین  دوب . يراج  کشا  شکرابم  مشچ  ود  زا  داد و  ربخ  اهنآ  تداهـش  زا  ملـس  و 

ْتَکِحَضَف اهّراسف  اهاعَد  َُّمث  تَکبَف  ٍءیشب  اهَّراسف  اهیف ، ضبق  يّذلا  هاوکش  یف  هتنبا  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
اب هتسهآ  دیبلط و  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  تفر ، ایند  زا  هک  يرامیب  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دیوگیم : هشیاع  « 1 ...« »
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نیمه رد  زین  دیدنخ ، مالسلا  اهیلع  همطاف  راب  نیا  دومرف ، یبلطم  وا  هب  يّرس  روطب  ًاّددجم  درک ، هیرگ  مالسلا  اهیلع  همطاف  درک ، تبحص  وا 
ای تنا  و  فوع : نب  نامحرلادـبع  هل  لاقف  عمدـلا  يرجی  ، ] ِنافِرْذـَت ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسَر  اْنیَع  ْتَلَعَجَف  : » هک تسا  باتک 

عَمْدَت نیعلا  نا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  يرخاب ، اهعبتا  مث  ۀمحر ، اّهنا  فوع  نبای  لاقف : ملـس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
توف رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  « 2 «. » نونوزحمل میهاربا  ای  کقارفب  ّانا  اُّنبر و  یـضری  اـم  ـالا  لوقن  ـال  ْنَزْحَی و  بلقلا  و 

و تسا ، تمحر  هیرگ  هیرگ ، نیا  دومرف : دینکیم ؟ هیرگ  مه  امـش  دنتفگ ، ترـضحب  دش ، يراج  شکـشا  درک و  هیرگ  میهاربا  شدنزرف 
234 ص : اـم ، ياهخـساپ  میوگیمن  يزیچ  یلو  دوشیم  نوزحم  بلق  دوشیم و  يراـج  مشچ  کـشا  دومرف : درکیم  هیرگ  هک  ناـنچمه 

زین ملسم  حیحص  رد  میتسه . نوزحم  میهاربا  يا  وت  قارف  رد  ام  دومرف : میهاربا  شدنزرف  هب  باطخ  و  دشاب ، یـضار  ادخ  هک  ار  هچنآ  رگم 
ربخ یتقو  هک : تسا  يراخب  حیحص  رد  نینچمه  « 1 . » تسا هدرک  لقن  میهاربا  شدنزرف  رب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هیرگ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هزانج  يور  ار  دوخ  دش و  هرجح  لخاد  رکبوبا  دش ، رشتنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلحر 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تلحر  رد  هک : تسا  باتک  نیمه  رد  و  « 2  . » یَکب هلَّبَقف و  . » درک هیرگ  دیسوب و  ار  وا  تخادنا و  ملس  و 
رد زاب  « 3 «. » ُنوُْکبَی سانلا  جشَنَف  . » دشیم هدینـش  اهنآ  هیرگ  يادص  هک  دـندرکیم  هیرگ  يروط  دوب و  هتفرگ  ار  مدرم  يولگ  ضغب  ملس ،

رتشمشچ کشا  زا  اهگیر  هک  درکیم  هیرگ  يردق  هب  سپس  و  ياهبنشجنپ ؟ هچ  هبنـشجنپ و  تفگیم : سابع  نبا  هک : تسا  باتک  نیمه 
. میدرک لقن  اًلبق  ار  وا  هیرگ  تلع  سابع و  نبا  هیرگ  رد  هدراو  تایاور  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال   235 ص : ام ، ياهخساپ  « 4 . » دشیم

بضغ بجوم  هک  یفرح  هکنیا  رب  طورشم  تسا ، زیاج  تاوما  رب  هودنا  نزح و  هیرگ و  هک : تسا  هدمآ  زین  ننـست  لها  رگید  ياهباتک  رد 
ننست لها  دوخ  یخیرات  ياهباتک  رد  - 7 « 1 . » دنهدن ماجنا  هدرم  يارب  غورد  دروم و  یب  يانث  حدم و  ییارس و  هحون  دننزن ، دوش  دنوادخ 

تیب ۀـکمل و  میوقلا  خـیراتلا   » باتک رد  دـندرک . هیرگ  ًادـیدش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلحر  رد  هنیدـم  مدرم  هک  تسا 
اهیلع همطاف  و  دنتـسیرگ ...  رایـسب  دـندش و  شوهدـم  مدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلحر  رد  هک : تسا  « 2 « » میرکلاهَّللا

دوب نم  نماد  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رـس  تفگ : هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  و  درک ...  هیرگ  رمع  و  درک ...  هیرگ  مالـسلا 
ُمدْتلأ تمق  ةداسو و  یلع  هسأر  تعـضو  مث   » مدز متروص  هنیـس و  هب  اهنز  اب  متـشاذگ و  شلاب  يور  ار  ترـضح  رـس  دش ، حور  ضبق  هک 

یلص هَّللا  لوسر  تافو  زا  دعب  هک : تسا  باتک  نیمه  رد  زین  یهجو .» برضا  ءاسنلا و  عم  يردص ) برـضا   236 ص : ام ، ياهخساپ  يا ، )
. دندرک هیرگ  وا  اب  زین  رمع  رکبوبا و  درک ، هیرگ  نمیا  ّما  نمیا ، ّما  دزن  دنتفر  رمع  رکبوبا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

لالب ناذا 

هراشا

ناذا ترـضح  نآ  تافو  زا  دـعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نذؤم  لـالب  « 1 : » تسا هدـمآ  باتک  نیا  رد  نینچمه  لـالب  ناذا 
باوخ رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یبش  تفر . ماش  هب  درکن و  لوبق  دیوگب  ناذا  هک  درک  رارـصا  هچ  ره  رکبوبا  تفگن ،

نآ دمآ و  هنیدم  هب  دش و  رادیب  لالب  ام ، ترایز  هب  ایب  يدش ، جراخ  ام  راوج  زا  يدرک و  افج  ام  هب  لالب  يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـید ،
ربخ ندینـش  اب  لالب  دنداد ، وا  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تافو  ربخ  مدرم  دوب ، هتفر  ایند  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  دوب  ینامز  رد 
هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نت  هراپ  دوز  هچ  تفگ : دیشک و  ياهحیص  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تلحر 
ناذا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  زا  دعب  تفگ : وگب ، ناذا  هنذأم و  يالاب  ورب  دنتفگ ، لالب  هب  مدرم  دعب  دش ، قحلم  ملس  هلآ و  و 
یلـص هَّللا  لوسر  نذؤم  لالب  دنتفگ : دندش و  عمج  درم  نز و  ناوج ، ریپ و  زا  مدرم  هنذأم و  يالاب  تفر  دندرک ، رارـصا  مدرم  میوگیمن ،
هحیص مدرم  همه  ربکاهَّللا » : » تفگ  237 ص : ام ، ياهخساپ  دش و  دنلب  لالب  يادص  یتقو  دیوگب ، ناذا  دـهاوخیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
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: تفگ یتقو  ًاعیمج » اوّجـض   » دندز هجـض  مدرم  هَّللا » الا  هلا  نا ال  دهـشا  : » تفگ هک  نیمه  ًاعیمج » اوکب  اوحاص و   » دـندرک هیرگ  دـندز و 
نارتخد دیشک ، هحیص  درک و  هیرگ  هکنیا  رگم  دوبن  یقاب  هنیدم  رد  یحور  يذ  ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ًادمحم  نا  دهـشا  »

لوسر توم  مویک  راص  نیکبی و  نهرودـخ  نم  راکبألا  يراذـعلا و  تجرخ  و   » دـندرک هیرگ  دـندش و  جراخ  دوخ  ياهشـشوپ  زا  هرکاب 
دندرک هیرگ  دومرف  تلحر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  يزور  دننام  و  هناذا » نم  غرف  یتح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رب  هک  ار  یمشچ  ار ، امش  مهدیم  تراشب  تفگ : مدرم  هب  لالب  سپس  درک . مامت  ار  شناذا  لالب  ات 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  تکب  ًانیع  رانلا  ّسمت  هَّنا ال  مکرـشبا  لاق  ، » دنکیمن ّسم  ار  نآ  دنازوسیمن و  ار  مشچ  نآ  شتآ  دیرگب ،

هدرک لقن  نینچمه  تشگیم . رب  تفگیم و  ناذا  هنیدم و  دمآیم  هبترم  کی  یلاس  دوب  هدـنز  ات  تشگزاب و  ماش  هب  نآ  زا  سپ  ملـس » و 
هیرگ دـندرکیم  داـی  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  تقو  ره  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  باحـصا  هـمه  هـک ،

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ياههرجح  بیرخت  روتـسد  یتقو  کلملا ، دـبع  نب  دـیلو  دـهع  رد  هک : هدرک  لقن  نینچمه  دـندرکیم .
کلذ یف  ًامیظع  ًءاکب  اوکب   » دـندومن یمیظع  هیرگ  هنیدـم  مدرم  داد ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  هعـسوت  روظنم  هب  ار  ملس 

هک دـش  مولعم  میدرک ، وگزاـب  ننـست  لـها  دوخ  ربتعم  بتک  زا  میرک و  نآرق  زا  هچنآ  هب  هجوت  اـب  نونکا   238 ص : ام ، ياهخـساپ  مویلا »
هیلع هللا  یلص  هَّللا  لوسر  رب  هیرگ  لالب ، هتفگ  قبط  هکلب  تسین ، دنسپان  مومذم و  نازیزع ، قارف  رد  تیم و  رب  هودنا  نزح و  راهظا  هیرگ و 

فالخرب هتشادن و  یعرـش  ذخأم  هَّللادبع  شرـسپ  رمع و  یهن  لمع و  هک  دش  مولعم  تسا ، شاداپ  رجا و  ياراد  بحتـسم و  ملـس  هلآ و  و 
لها زا  یخرب  ضارتـعا  ساـسا ، نیا  رب  تسا . هدوب  ترـضح  نآ  باحـصا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلمع  هریـس  نآرق و 
ندرک هرخـسم  نیهوـت و  تسا ، هـجو  یب  دـینکیم ، هـیرگ  نآ  ریغ  اـی  عـیقب  راـنک  رد  ارچ  هـک  هعیـش  هـب  وردـنت  هورگ  ًاـصوصخ  ننـست و 

لهج و ناشن  اهراتفر  هنوگ  نیا  هک  دش  مولعم  دشابیم ، ناشدوخ  دزن  ربتعم  تایاور  تایآ و  فالخ  رب  عرش و  فالخ  رب  ناگدننکهیرگ ،
. تسا ترضح  نآ  باحصا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلمع  هریس  زا  نآرق و  یناعم  زا  ادخ و  ماکحا  زا  نانآ  یعالطا  یب 

هرظانم

بناجنیا هب  شمشچ  یتقو  درکیم ، هرخـسم  ار  نایعیـش  يرادازع  هیرگ و  دوب و  هداتـسیا  اهنآ  زا  رفن  کی  متفریم ، عیقب  تمـس  هب  هرظانم 
ٍموَق نم  ٌموق  رَخـسَیال  اُونَمآ  َنیذَّلا  اهُّیا  ای  مدناوخ : ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دنلب  يادص  اب  مداتـسیا و  ندرک ، هرخـسم  دنلب  دنلب  درک  عورـش  داتفا 

یموق دـیابن  زگره  نامیا  لها  يا  « 1  » َّنُْهنِم ًاْریَخ  َّنُکَی   239 ص : ام ، ياهخـساپ  نأ  یـسَع  ٍءاسن  ْنِم  ٌءاسنال  مُْهنِم و  ًاریَخ  اُونوُکَی  ْنا  یَـسَع 
یتقو دنشاب . رتهب  اهنیا  زا  اهنآ  دیاش  دننک ، هرخسم  ار  رگید )  ) نانز ینانز  دیابن  دنشاب و  رتهب  اهنیا  زا  اهنآ  دیاش  دنک ، هرخسم  ار  رگید  موق 
اجنیا زا  ار  نید  مالـسا و  لاـمعا  ماـکحا و  دـیاب  تسین و  مالـسا  نید و  زا  اـهندز  نویـش  داد و  هیرگ و  نیا  تـفگ : مدـناوخ ، ار  هـیآ  نـیا 

زا هنیدم و  زا  ار  دوخ  ینید  تاروتسد  دنتـسه و  هعیـش  اهیناریا  متفگ : دیاهدروآ . ناریا  زا  ار  اههمانرب  نیا  ناریا و  زا  هن  تفرگ  دای  هنیدم ) )
امش یلو  دننکیم  لمع  دناهدومرف  اهنآ  هچنآ  قبط  هتخومآ و  ترـضح  نآ  تیب  لها  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نآرق و 

سراف و زا  ار  دوخ  ینید  ياهروتسد  دیاقع و  نید و  دیاهتشاذگ و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  هنیدم و  هک  دیتسه 
هچ نیا  تفگ : یتحاران  اب  درک و  عمج  ار  شدوخ  مدز  ار  فرح  نیا  هک  نیمه  دـینکیم . لمع  اـهنآ  ياـهباتک  هب  دـیاهتفرگ و  اـهیناریا  زا 
هک دیتسه  دقتعم  دینکیم و  لمع  ملـسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  هب  ًامومع  امـش  متفگ : میتسه ؟ نینچ  اجک  ام  يدز و  هک  تسا  یفرح 

يراخب حیحص  دناهتشون ، لصألا  یناریا  سراف و  رفن  ود  ار  باتک  ود  نیا  دنتـسه و  اهباتک  نیرتحیحـص  باتک  ود  نیا  میرک  نآرق  زا  دعب 
ناریا و زا  اراخب  هتشون و   240 ص : ام ، ياهخساپ  تساجنامه ، زین  وا  ربق  هدش و  دلوتم  ناتـسکبزا )  ) اراخب رد  هک  لیعامـسا  نب  دمحم  ار 

دلوتم يروباشین ، جاجح  نب  ملسم  ار ، ملسم  حیحص  و  دوش - هعجارم  يراخب  حیحص  همدقم  هب  برع - هن  هدوب  سراف  لیعامـسا  نب  دمحم 
امش نیاربانب  دوش .- هعجارم  ملسم  حیحص  همدقم  هب  دشابیم -، سراف  ناریا و  ناسارخ و  عباوت  زا  روباشین  هتـشون و  روباشین ، رد  نوفدم  و 
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لها نآرق و  زا  دنکیم و  لمع  نیلقث  ثیدح  هب  هعیـش  اما  دینکیم  لمع  اهنآ  هتفگ  هب  هتفرگ و  اهیناریا  زا  ار  ناتدـیاقع  نید و  ننـست  لها 
هب ام  دناهدرک و  نایب  هتشون و  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنـس  نامه  ملـسم  يراخب و  حیحـص  تفگ : دوشیمن . ادج  تیب 
ادخ باتک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  امش  لوبق  دروم  باتک  ود  نیا  رد  متفگ : مینکیم . لمع  تنس  نآرق و 

ربتعم باتک  ود  نیا  رد  هک  يروطب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  روتـسد  قبط  امـش  نیاربانب  مراذگیم  امـش  نیب  ار  متیب  لها  و 
زا ار  بلطم  نیا  هب  طوبرم  تیاور  نیع  اـت  اـیب  يراد  کـش  نم  فرح  نیا  رد  رگا  و  متفگ -: دـعب  دـینکیمن -، لـمع  هدـمآ  ناـتدوخ  دزن 

تـسا باتک  ود  نیمه  رد  و  مهد . هئارا  هدش ، پاچ  ناتدوخ  ياملع  رظن  ریز  و  ضایر ، ناتـسبرع ، رد  ود  ره  هک  ملـسم  يراخب و  حـیحص 
تسا باتک  ود  نیمه  رد  دندرک ، هیرگ  زین  ترضح  نآ  ناهارمه  درک و  هیرگ  شردام  ربق  رس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک 

زا هک  ار  هعیش  تایاور  امش  رگا  و  دندرک ، هیرگ  رمع  رکبوبا و  یتح  هنیدم و  مدرم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تلحر  رد  هک 
لمع يراخب  حیحـص   241 ص : ام ، ياهخـساپ  قبط  لـقاال  دـیرادن  لوبق  تسا  هدیـسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیب  لـها 

يرادازع هیرگ و  یـسک  هچ  يارب  اـجنیا  امـش  تفگ : دـینک . لـمع  تسا ، هدوـمرف  یهن  نارگید  ندرک  هرخـسم  زا  هـک  نآرق  قـبط  دـینک ،
راهچ تیمولظم  رب  تسا ، هدش  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رتخد  همطاف  رب  هک  یبئاصم  تیمولظم و  رب  متفگ : دـینکیم ؟

يرگید ثحابم  همادارد  مینکیم . هیرگ  دوشیم  ملظ  اهنآ  راوز  هب  اهنآ و  هب  مه  نآلا  هدرک و  یگدـنز  هنامولظم  هک  عیقب  رد  نوفدـم  ماما 
لها یلو  میوریمن  هدجس  هب  زامن  تعکر  نیب  رد  نایعیش »  » ام ارچ  شسرپ 41 : دندش . قرفتم  يدوعس  نارومأم  ندمآ  اب  دش و  حرطم  مه 

: خساپ دنناوخیم ؟ ار  هروس  هّیقب  دـنزیخیم و  رب  نآ  زا  سپ  دـنوریم و  هدجـس  هب  هعمج  حبـص  زامن  لوا  تعکر  طسو  رد  ًالومعم  ننـست 
ًابلاغ اذل  دننادیم  زیاج  زامن  رد  ار  راد  هدجس  هروس  ندناوخ  تسا  « 2  » ملسم و  « 1  » يراخب حیحص  رد  هک  یتیاور  ياضتقم  هب  تنس  لها 

ار هدجس  هیآ  هک  تئارق  طسو  رد  دنناوخیم و  باتکلا ) لیزنت  ملا  مود - یس و  هروس   ) راد هدجس  هروس  هعمج  حبص  زامن  لوا  تعکر  رد 
ياهروس راهچ   242 ص : ام ، ياهخساپ  ندناوخ  مالـسلا - مهیلع  تیب - لها  تایاور  هعیـش و  هقف  رد  یلو  دنوریم ، هدجـس  هب  دنناوخیم 

، دنناوخب زامن  اهنآ  اب  مرتحم  نایعیـش  هاگ  ره  ساسا ، نیا  رب  دنناوخب . دیابن  تسین و  زیاج  بجاو  ياهزامن  رد  « 1  » دراد بجاو  هدجس  هک 
. دننک هداعا  ار  زامن  هک  تسا  بجاو  طایتحا  دنورب ، هدجس  هب  اهنآ  هارمه  دننک و  تیعبت  هچنانچ 

يروآدای ود 

رد ار  نارئاز  هعمج  ياهبـش  مرتحم ، نویناحور  تسا  بساـنم  دـنناوخیم و  رادهدجـس  هروس  هعمج ، حبـص  زاـمن  لوا  تعکر  رد  ًاـبلاغ  . 1
مارحالا ةریبکت  یلو  دنتسیاب  اهنآ  اب  دنناوتیم  دنشاب  هتـشاد  هجوت  هچنانچ  دنوشن و  نادرگرـس  دهدن و  خر  هابتـشا  ات  دنهد  رارق  رما  نایرج 
مارحالا ةریبکت  دنزیخیم  رب  هکنآ  زا  سپ  دننک و  هدجس  اهنآ  اب  دندناوخ  ار  هدجس  هیآ  اهنآ  هک  نیمه  دنوشن ، زامن  لوغـشم  دنیوگن و  ار 

هجوت و نارازگزامن  زا  ياهّدـع  . 2 تسین . هداعا  هب  زاـین  تسا و  لاکـشایب  ناـشزامن  تروص  نیا  رد  هک  دـنوش  زاـمن  دراو  دـنیوگب و  ار 
ًاددجم دندرگرب و  رگا  یضرف  نینچ  رد  هک  دنوریم  عوکر  هب  هدجس ، هب  نتفر  ياجب  اهنیا  دنوریم ، هدجس  هب  اهنآ  یتقو  دنرادن و  عالطا 

فرح لثم  یتایفانم - هک  تسا  نآ  طایتحا  زین  تروص  نیمه  رد  دوشیم و  لطاب  ناشزامن  هدرک و  دایز  نکر  دنورب  عوکر  هب  تعامج  اب 
زا ار  زامن  دنیوگب و  مارحالا  ةریبکت  ًادّدـجم  مود  تعکر  رد  دـنهد و  ماجنا  ندـنادرگرب - هلبق  زا  تروص  ای   243 ص : ام ، ياهخساپ  ندز 

. تسا لاکشایب  هک  دننک  عورش  لوا 

نآ يانعم  هیقت و 

زا ارنآ  دنتسه و  هیقت  لها  دنراد و  هّیقت  هب  هدیقع  نایعیـش  هک  میاهدناوخ  اهباتک  رد  هدینـش و  ام  دیـسرپیم : تنـس  لها  زا  یکی  شـسرپ :
ّرش زا  شیوربآ  ناج و  هک  دنکب  يراک  ناسنا  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  هیقت  متفگ : دیهد ؟ حیضوت  تسا  نکمم  ایآ  دناهدرمش ، هعیش  بویع 
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ص: ام ، ياهخـساپ  يرطف  تسا  يرما  هیقتو  « 1  » نمـشد زاسرت  دروم  رد  تسا  رپسهیقت  تقیقح  رد  دنامب و  ظوفحم  نمـشد  ترارـش  و 
ای دوش  ریگرد  وا  اب  دهاوخیمن  هک  یتروص  رد  نمـشد  زا  فوخ  ماگنه  رد  یناسنا  ره  هکلب  درادن  نایعیـش  هب  صاصتخا  يزیرغو و   244
هک ماهدید  اهراب  دوخ  نم  دراد ، دوجو  زین  تاناویح  رد  انعم  نیاهکلب  دـنکیم ، عفد  ار  نمـشد  هیقت  هار  زا  درادـن ، ار  دوخ  زا  عافد  تردـق 

هتخادنا نیمزيور  ار  دوخ  شناج  تاجن  يارب  هدید و  نمـشد  لاگنچ  رد  رطخ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  ياهدنزخ  ای  هدنرچ  ای  هدـنرپ  یهاگ 
ناج هدرک و  تکرح  رطخ  عفر  زا  سپ  تسا و  هتخادنا  هابتـشا  هب  ار  نمـشد  هتفرگ و  رارق  یناشن  تکرح و  چیه  نودب  دامجءیـش  دننامو 

ّالا هیآ  ریسفت  رد  ریثک  نبا  تسا . هدوب  هیقت  رافک  ناکرشم و  ّرش  زا  ناناملسم  تاجن  قرط  زا  یکی  مالـسا  ردص  رد  و  تسا . هدربردب  ملاس 
هرابرد هیآ  نیا  تسا : هتفگ  دراد ». نانیمطا  ناـمیا  هب  شبلق  یلو  هدـش  روبجم  هک  یـسک  نآ  رگم  « » 1 « ؛ ِناـمیإلِاب ٌِّنئَمْطُم  ُهْبلَق  هِرْکا و  ْنَم 
شبلق یلو  دـندرکیم  تیذا  دـندزیم و  کـتک  ار  وا  نوچ  درک  تقفاوم   245 ص : ام ، ياهخساپ  ناکرـشم  اب  راتفگ  رد  هک  تسا  یـسک 

: تسا هتفگ  هدرک و  نایب  ار  هیآ  لوزن  ببـس  نآ  زا  سپ  ریثک  نبا  درکیم . يراج  نابز  هب  هچنآ  زا  تشاد  ابا  شبلق  دوب ، شنابز  فالخرب 
هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  زا  هک  دندرکیم  هجنکـش  تیذا و  ار  رامع  ناکرـشم  هک  دوب  نینچ  نآ  دش و  لزان  رـسای  رامع  هرابرد  هیآ  نیا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دزن  نآ  زا  سپ  دومن و  رفک  تئارب و  راهظا  ماجنارس  دوش و  رفاک  وا  هب  دیوج و  يرازیب  ملـس  هلآ و 
يرگید تیاور  و  دش . لزان  ِنامیألِاب ) ٌِّنئَمْطُم  ُهْبلَق  هِرْکا و  ْنَم  الا   ) هیآ ماگنه  نیا  رد  دومن ، یهاوخرذـع  درک و  وگزاب  ار  ناتـساد  دـمآ و 

: دومرف وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دومن و  ّبس  مه  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رـسای  رامع  هک : هدرک  لقن 
سرت زاب  هتفرگ و  رارق  باذع  دروم  رامع  هک  دروم  نیا  رد  « 1 «. » دعف اوُداع  نا  لاقف   » نک ّبس  ارم  زاب  وت  دندرک  تتیذا  زاب  ناکرشم  رگا 

هب ار  اـهنآ  نک و  لـمع  تاهدـیقع  فـالخ  رب  دومرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دراد ، دوجو  ناکرـشم  هیحاـن  زا  تیذا 
اهنآ تیذا  ّرـش و  زا  ار  تدوخ  هلیـسو  نیا  هب  ياهدـش و  هدـیقع  مه  هارمه و  نانآ  اب  دـننک  لاـیخ   246 ص : ام ، ياهخساپ  ات  زادـنا  هابتـشا 
هدـش عیزوت  پاچ و  ناتـسبرع  رد  ناشدوخ  ياملع  رظن  ریز  هک  ننـست  لها  دزن  رد  ریـسفت  نیرتربتعم  رد  هعقاو  نیا  انعم و  نیا  نک . ظـفح 

رد متفگ : دعب  درکیم . تیافک  هفیرـش ، هیآ  نیمه  زج  تشادـن  دوجو  هیقت  تیعورـشم  زاوج و  رب  یتیاور  ای  هیآ  چـیه  رگا  تسا و  هدـمآ 
هچ دنکن  هیقت  هعیش  اجنآ  رد  رگا  دنتشک ، ار  نایعیش  زا  يدایز  هّدع  ناتسناغفا  رد  دنشکیم ، ار  نایعیش  هباحص  هاپس  مانب  یهورگ  ناتسکاپ 

دوخ نیب  رد  هیقت  اکیرمآ ، رد  ربماتپـس  هدزای  هثداح  زا  دعب  نینچمه  دنروآیم ؟ اهنآ  رـس  رب  هچ  دننکن ، لمع  رـسای  رامع  دننام  رگا  دنک ؟
اذل دنتفرگ  رارق  متش  برض و  نیهوت و  ضرعم  رد  دنتفرگ ، رارق  يراوشد  عضو  رد  ناناملسم  اپورا  رد  اکیرمآ ، رد  دش ، جیار  ننـست  لها 

ار ناشـشیر  دندرکیم ، یفرعم  یلعج  مسا  اب  ار  دوخ  نآ  ياجب  دنتفگیمن و  دوب  اهنآ  یناملـسم  ناشن  هک  ار  ناشمـسا  دندرب ، هانپ  هیقت  هب 
رد دـندش ، جراخ  یناملـسم  مالـسا و  زا  ناشن  نودـب  باجح و  نودـب  ای  دـندماین  نوریب  هناخ  زا  ای  ناملـسم  ياهنز  دندیـشارت ، اـی  هاـتوک 
رد نیزواجتم  ّرـش  زا  دنوشن و  هورگ  نآ  هب  مهتم  هکنیا  يارب  ياهّدع  دـش و  نینچ  عضو  نابلاط ، هورگ  هب  اکیرمآ  هلمح  زا  دـعب  ناتـسناغفا 

همه رد  تقیقح  نیا  نمـشد و  هیحان  زا  زواجت  ـالب و  عفد  يارب  رپس  ینعی  هیقت  سپ  دـنداد ، عضوم  رییغت  دـنداد . هرهچ  رییغت  دـننامب  ناـما 
رد هکنیا  اـب  درادـن  دوجو  هیقت  ناریا  رد  متفگ : مدرک و  هفاـضا   247 ص : ام ، ياهخـساپ  دـعب  دراد . دوجو  للم  ماوقا و  نایدا و  بهاذـم ،

دوجو یتشحو  فوخ و  نوچ  اما  دـنراد  رارق  تیلقا  رد  هعیـش  دـننکیم و  یگدـنز  نایعیـش  زا  شیب  ننـست  لـها  ناریا  ياهرهـش  زا  یخرب 
ضرعتم يدـحا  دنتـسه و  دازآ  همه  دـهدیم ، ماجنا  ار  شتادابع  شیبهذـم  دـیاقع  بهذـم و  قبط  سک  ره  مه و  رانک  رد  همه  درادـن و 

، تسا نیهوت  کته و  ضرعم  رد  هعیـش  تسین ، نینچ  هنیدـم - اـجنیا -، اـما  درادـن  اـنعم  موهفم و  ياهیقت  هنوگچیه  اذـل  دوشیمن  يرگید 
هعیـش هقف  رد  اًلثم  دننکیم . یـشارت  لاکـشا  تعنامم و  ناشدوخ  هقف  قبط  تادابع  ماجنا  زا  و  دـننکیم ، رفک  كرـش و  هب  مهتم  ار  نایعیش 
هارمه يذغاک  لامتـسد  ای  يریـصح  هداجـس  ای  دنناوخیم  زامن  اهگنـس  يور  دنوریم  نایعیـش  اذل  تسین ، حیحـص  اهـشرف  نیا  رب  هدـجس 
نیهوت دـننک ، لاؤس  ار  یهقف  مکح  نیا  لیلد  دـننک و  قیقحت  هکنیا  ياـجب  اـجنیا  ننـست  لـها  یلو  دـننکیم  هدجـس  اـهنآ  رب  دـنروآیم و 
دوجوب فالتخا  دنهاوخیمن  دنوش ، ریگرد  اهنآ  اب  دنهاوخیمن  هکنیا  يارب  نایعیـش  دنـشکیم و  نایعیـش  ياپ  ریز  زا  ار  هداجـس  دننکیم ،
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يریگرد و زا  فوخ  دروم  رد  عجارم  اهقف و  هزاجا  قبط  مه  یخرب  دنناوخب و  زامن  اجنآ  عمج و  اهشرف  گنـس  يور  دنوشیم  راچان  دیآ ،
دننام تسا و  اهنآ  ینطاب  لیم  فالخ  رب  لمع  نیا  یلو  دـننکیم  هدجـس  اهشرف  رب  هقرفت  فالتخا و  زا  يریگولج  تدـحو و  ظفح  يارب 
راتفر لامعا و  نم  تسا  حیحص  تفگ : صخـش  نآ   248 ص : ام ، ياهخساپ  دننک . لمع  هنوگنیا  هیقت  ناونع  هب  دنتـسه  راچان  رـسای  رامع 

رد دـنریگیم ، هدـیدان  ار  بهاذـم  رگید  هقف  دنرامـشیمن ، مرتحم  ار  ناناملـسم  ریاس  تاداـقتعا  دـننکیمن ، لـمع  بوخ  مدـید ، ار  اـهنیا 
شدوخ هدـیقع  هقف و  قبط  دـناوتیم  تسه  اـجک  ره  رد  سک  ره  تسا و  دازآ  بهذـم  هدـیقع و  هقف و  اـیند  همه  رد  هزورما  هک  یتروـص 

هب یکی  اهنآ  تعامج  رد  هعیـش  تکرـش  زا  فدـه  خـساپ : میوشیم ؟ رـضاح  اهنآ  تعامج  رد  نایعیـش »  » ام ارچ  شـسرپ 42 : دنک . لمع 
اهنآ هارمه  دیتسیاب و  زامن  هب  اهنآ  اب  دینک و  تکرـش  اهنآ  تعامج  رد  دناهدومرف : مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  تسا  یتایاور  ظاحل 

مومع نیب  یگتـسد  ود  هقرفت و  زا  يریگولج  تدـحو و  ظفح  روظنم  هب  رگید  دـناهدومرف و  نایب  يداـیز  باوث  نآ  يارب  دـیناوخب و  زاـمن 
كرد روظنمب  ام  روضح  ًالّوا ، تفگ : اهنآ  هب  دـیاب  تسا ، اهنآ  تیناقح  تحـص و  لیلد  اـم  روضح  دـننک  رکف  هکنیا  اـما  تسا . ناناملـسم 

رب لیلد  ام  روضح  ًایناث  تسا . نیملسم  مالسا و  نانمـشد  رافک و  ربارب  رد  ناناملـسم  تدحو  نداد  ناشن  بولق و  فیلأت  تهج  هب  باوث و 
، دـناوخیم زاـمن  سدـقملاتیب  تمـس  هب  ترجه  مود  لاـس  اـت  زین  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  اریز  تـسین ، اـهنآ  تیناـقح 
ار دوهی  نید  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تسا و  قح  اهیدوهی  اـم  نید  دـنتفگ : دـندوب  نآ  فارطا  هنیدـم و  رد  هک  ییاـهيدوهی 

زاـمن سدـقملا  تیب  تمـس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هـک  دوـب  نـیا  اـهنآ  لـیلد  دراد و  لوـبق   249 ص : ام ، ياهخـساپ 
يوـش دونـشوخ  نادـب  هک  يا  هلبق  هب  ار  وـت  سپ  « » 1 « ؛ اهاضْرَت ًۀَْـلِبق  َکَّنَِیلوَنَلَف  هفیرـش  هیآ  اب  دـنوادخ  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دـناوخیم ،

لها تعامج  رد  روضح  رتنشور ، ترابع  هب  دراد . اهنآ  فرح  هب  تهابش  زین  اهنیا  فرح  درک و  تباث  ار  دوهی  ياعدا  نالطب  مینادرگرب »
ربارب رد  ندـش  رـضاح  اهنآ  اب  تعامج  رد  تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاشرافـس  هب  لـمع  نداتـسیا  فص  کـی  رد  اـهنآ  اـب  تنس و 

هب ذخا  روظنم  هب  تسا . تقو  لوا  رد  زامن  دجسم و  رد  زامن  تلیـضف  كرد  باوث و  بسک  روظنم  هب  تسا ، ناناملـسم  مالـسا و  نانمـشد 
ِباتِکلا َلها  ای  ُلق  دـنکیم : رما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تسا ، یناهج  رفک  یفن  تاکرتشم و 

هک ینخس  رـس  رب  دییایب  باتک ، لها  يا  وگب : باتک  لها  هب  « 2  » ًائیـش ِِهب  َكِرُْـشن  هَّللا و ال  ّالا  َُدبْعَن  الا  ْمُکْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءآوَس  ٍۀَِملَک  یلا  اَولاعَت 
تحیـصن و مینادرگن . وا  کیرـش  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  ادـخ  زج  هک  میتسیاب  فص  کی  رد  میـشاب و  مه  اب  تسا  ناسکی  امـش  ام و  نایم 
، ام ياهخساپ  میـشاب . مه  اب  مالـسا  نانمـشد  ربارب  رد  و  میتسیاب . فص  کی  رد  ناناملـسم  همه  تسا  مزال  هدش  هک  تهج  رهب  سپ  داشرا 
زا . ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  يده  نم  ناک  . » تسا هدش  هتشون  لیذ  ترابع  ولبات  يور  عیقب ، ناتـسربق  رد  شسرپ 43 :  250 ص :

یلـص هلوقل  ظاعتالا  رابتعالا و  دصقب  رباقملا  ةرایز  عیقب 1 - رد  ولبات  هتشون  هک :) تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ییامنهار 
هَّللا لوسر  هکنیا  يارب  تسا ، نتفرگ  دـنپ  تربـع و  روبق  تراـیز  زا  دوصقم  توملا » مکرکذـت  اـهناف  روبقلا  اوروز   » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا 

هیلع و هللا  یلص  یبنلا  ناک  - 2 دنروآیم . امش  دای  هب  ار  ندرم  اهنآ  هک  یتسردب  دینک ، ترایز  ار  اهربق  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
محری نوقحـال و  مـکب  هَّللا  ءاـش  نا  اـّنا  نینمؤـم و  موـق  راد  لـها  مـکیلع  مالـس  : » لاـقف اـهلها  یلع  مّلــس  رباـقملا  لـخد  اذا  ملــس  هـلآ و 

یهن - 3 « 1 . » ملسم هاور  مهدعب » انتفت  مهرجا و ال  انمرحتال  مهَّللا  ۀیفاعلا ، مکل  انلهَّللا و  لأسن  نیرخأتـسملا ، مکنم و  انم و  نیمدقتـسملاهَّللا 
(. ملـسم هاور  « ) اهیلا اولـصتال  روبقلا و  یلع  اوسلجتال  : » هلوقب اهیلع ، سولجلا  وا  روبقلا  یلا  ةالـصلا  نع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 

: تسا هدوـمرف  و  تسا ، هدرک  یهن  روـبق  يـالاب  نتـسشن  زا  روـبق و  تمـس  هب  ندـناوخ  زاـمن  زا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر 
یتوملا و ءاعد  نع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یهن  - 4 دیناوخن . زامن  اهربق  تمس  هب  دینیشنن و  اهربق  يالاب   251 ص : ام ، ياهخساپ 

یلص یبنلا  لاق  و  « 1  » نورصنی مهسفنا  مکرـصن و ال  نوعیطتـسیال  هنود  نم  نوعدت  نیذلا  و  یلاعت : لاق  ررـض ، عفد  وا  عفن  بلجل  مهلاؤس 
زا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  يذـمرتلا ) هاور  « ) هَّللاـب نعتـساف  تنعتـسا  اذإ  هَّللا و  لأـساف  تلئـس  اذا  : » ملـس هلآ و  هـیلع و  هللا 
هب هک  ار  یناسک  و  تسا : هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . هدومرف  یهن  ار  ندومن  ررـض  عفد  اـی  عفن  بلج  لاؤس  اـهنآ  زا  تاوما و  ندـناوخ 
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یتقو دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  و  دنهد ، يرای  ار  نتـشیوخ  هن  دننک و  يرای  ار  امـش  دنناوتیمن  دـیناوخیم ، وا  ياج 
هک تسا  نیا  شـسرپ  نونکا  يوجب . تناعتـسا  کمک و  ادـخ  زا  ییوجیم  تناعتـسا  کمک و  یتقو  نک و  لاؤس  ادـخ  زا  ینکیم  لاؤس 
هب هدومرف ، یهن  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تاوما  ندناوخ  تسیچ ؟ مراهچ  هرامـش  ترابع  نتـشون  زا  اهنآ  روظنم 

هدومرف یهن  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تسیچ  تاوما  زا  ررـض  عـفد  اـی  عـفن  بلج  لاؤـس  ياـنعم  تسا ؟ اـنعم  هچ 
، هیآ تارابع و  نیا  زا  اهنآ  رظن  ننـست و  لها  دوصقم  ایآ  و  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  هنود  نم  نوعدـت  نیذـلاو  هفیرـش  هیآ  بطاخم  و  تسا ؟
؟ دـننک دادـملق  هفیرـش  هیآ  قیداـصم  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  عـیقب  هـمئا   252 ص : اـم ، ياهخـساپ  روـبق  راّوز  دـنهاوخیم  دنتــسه و  نارئاز 

یـصاخ هورگ  هیحان  زا  اههتـشون  اهولبات و  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًالّوا ، خـساپ : دـننک ؟ داشرا  ار  ناناملـسم  تارابع  نیا  اب  دـنهاوخیم 
، ًاثلاث نایعیـش . صوصخ  هن  تسا  هورگ  نآ  ریغ  ناناملـسم  مومع  هب  ندز  هیانک  ناشروظنم  ًایناث ، درادن . تنـس  لها  هماع  هب  طابترا  تسا و 

ضرغ ًاعبار ، دراد . دوجو  زین  همظعم ) هکم  رد   ) نوجح ناتسربق  لخدم  رد  دحا و  يادهش  دقرم  راوید  تشپ  اههتشون  اهولبات و  نیا  هباشم 
ادخ يایلوا  ریاس  دحا و  يادهش  مالسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  هب  دنیآیم و  ترایز  هب  فلتخم  ياهروشک  زا  هک  تسا  ناناملـسم  هئطخت  اهنآ 

ياهلمج دـنچ  نامه  ترایز  دـنیوگب  دـنهاوخیم  صاخ  هورگ  نآ  دـننکیم ، بدا  مارتحا و  ضرع  هقالع و  زاربا  هسدـقم  نکاـما  نیا  رد 
، نداد لوط  ندناوخ ، لصفم  ياههمان  ترایز  هک  تسا  نیا  نانآ  رظن  دناهدرک و  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  زا  هک  تسا 
ار روما  نیا  تیاعر  هک  ناناملـسم  امـش  دوشیم و  بوسحم  تعدب  تسا و  تنـس  فالخ  رب  روبق  رانک  نتـسشن  و  نداتـسیا ، ندرک ، هیرگ 

يایلوا دحا و  يادهـش  مالـسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  نداد  رارق  بطاخم  دنیوگب  دنهاوخیم  دیتسه . هارمگ  دیتسه ، راذگ  تعدـب  دـینکیمن 
تسا و تاوما  ندناوخ  اهنیا ، لاثما  مالسلا و  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ای  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ای  تارابع ، اب  اهنآ  ندناوخ  ادخ و 

ياهخساپ هدرک  یهن  ار  تاوما  ندناوخ  هفیرـش ، هیآ  دنیوگب  دنهاوخیم  تسا . هدرک  یهن  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
کمک تناعتـسا و  تسا ، كرـش  ادـخ ، ياـیلوا  نداد  رارق  هطـساو  ادـخ  دوـخ و  نیب  لّـسوت و  دـنیوگب  دـنهاوخیم  تسا .  253 ص : اـم ،

ءایبنا قح  هب  هاجب و  ای  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  قحب  هاج و  هب  لسوت  تسا : هتفگ  زاب  نب  تسا . كرش  ادخ  ریغ  زا  نتـساوخ 
هتفگ زین  « 1 . » دناهدرکن ار  يراک  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  باحصا  نوچ  تسا  كرش  بابـسا  زا  تعدب و  نیحلاص  و 

زا جورخ  بجوم  دـنچ  ره  تسا  تعدـب  َکِِّیبَِـنب : َکـَیلا  ُلَّسوتا  نتفگ  تسا و  مالـسا  زا  جورخ  بجوم  تیم  زا  نتـساوخ  تجاـح  تسا :
تارکنم زا  تعدب و  تسا  دجسم  رد  ندرک  اعد  زا  لضفا  ای  تسا  باجتـسم  روبق  دزن  اعد  هکنیا  نامگ  تسا : هتفگ  زین  « 2 . » تسین مالسا 

تناعتـسا و تیم  زا  دـبلطیمن و  تجاح  تیم  زا  ناملـسم  اریز  دوشیم ، نشور  دـش  هتفگ  اـًلبق  هچنآ  زا  اـهنیا  همه  خـساپ  یلو  « 3 . » تسا
ياهخساپ رب  لیلد  هکلب  درادن  دوجو  عنم  رب  یلیلد  تسین و  مارح  تعدب و  نداد  رارق  هطـساو  ندرک و  ادیپ  لسوت  اما  و  دبلطیمن ، کمک 

زاوج اریز  مینکیمن - لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  تیب  لها  تایاور  زا  ام  دراد و  دوجو  تیعورـشم  زاوج و   254 ص : ام ،
زا رداـم  ردـپ و  ربـق  دزن  ندومن ، تجاـح  بلط  ندرک و  اـعد  یّتـح  و  تسا ، یهیدـب  هعیـش  دزن  ادـخ  ياـیلوا  نداد  رارق  هطـساو  لّـسوت و 

رَمُع َّنا  سنا : نع  : » تسا هدـمآ  باتک  نیا  رد  مینکیم : لقن  تسا  اهنآ  ياهباتک  حـصا  هک  يراخب  حیحـص  زا  هکلب  « 1 . » تسا تابحتسم 
انیقسَتَف و ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  انِّیبَِنب  َکَیلا  ُلَّسَوَتَن  اّنک  ّانا  مهَّللا  لاقف : ِبلَّطُملاْدبَع  ِْنب  ِساَّبعلِاب  یقْـسَتْسا  اوُطِحَق  اذا  َناک  ِباّطخلا  َنب 

ّلـسوتم ناراب  بلط  يارب  باطخلا  نب  رمع  دشیم  یبآ  مک  یطحق و  هک  ییاهلاس  رد  « 2 « » نوُقُسیَف لاق : انقساف ، انِِّیبَن  ِّمَِعب  َکَیلا  ُلَّسَوَتَن  اَّنا 
هَّللا لوسر   ] نام ّیبن  هب  وت ، هب  میدـشیم  ّلسوتم  اـم  ایادـخ  تفگیم : دـشیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  يومع  ساـبع  هب 

رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  نونکا   ] يدرکیم و باریـس  ار  ام  يدرکیم و  لزان  ناراب  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لـسوت ینعی  دندشیم . باریـس  سپ  دیوگ ] ثیدـح  يوار   ] نک باریـس  ارام  سپ  ربمایپ ، يومع  هب  وت ، هب  میوشیم  لسوتم  تسین  ام  نیب 

هدش لقن  يراخب  حیحص  ياج  ود  رد  ثیدح  نیا  درکیم . لزان  ناراب  ادخ  تشاد و  رثا  سابع  هب  نارگید  255 و  ص : ام ، ياهخساپ  رمع 
. دنتسه تاوما  زا  هتفر و  ایند  زا  هک  یناسک  هب  دنوشیم  لسوتم  نایعیش  تسا و  هدشیم  لسوتم  هدنز  صخـش  هب  رمع  دنیوگب : رگا  تسا .
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ار دوخ  رئاز  مالس  روبق ، لها  هک  دناهدرک  لوبق  مه  صاخ  هورگ  نآ  یتح  دنتسه و  اونـش  هدنز و  ادخ  يایلوا  ًاصوصخ  تاوما  مییوگیم :
و شریسفت ، رد  ریثک  نبا  و  مّیقنبا ، شدرگاش  و  هیمیت ، نبا  دنهدب . ار  هدننک  مالس  باوج  ات  دنادرگیم  رب  ار  اهنآ  حور  ادخ  دنونـشیم و 
دنونـشیم و ار  رئاز  مالـس  تاوما  هک : دـناهدرک  حیرـصت  هحفص 335  دـلج 13 ، يواـتف  عومجم  رد  زاـب  نب  ناـیبلا و  ءاوـضا  رد  یطیقنش 
هک دهاوخب  ادخ  زا  شدوخ  تسناوتیمن  رگم  رمع  ًایناث ، « 1 . » دنهدب ار  هدننک  مالس  باوج  ات  دنادرگیم  رب  اهنآ  هب  ار  اهنآ  حور  دنوادخ 
هک ،- ) دناهتـشون ولبات  يور  هک  یثیدـح  فالخرب  رمع  لمع  نیا  ایآ  و  داد ؟ رارق  ادـخ  دوخ و  نیب  هطـساو  ار  سابع  ارچ  دتـسرفب و  ناراب 
زا ارچ  رمع  ًاثلاث ، تسین ؟ هَّللا -)» لأسأف  تلأس  اذا  . » نک لاؤس  ادخ  زا  ینکیم  لاؤس  یتقو  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
هَّللا لوسر  هک  تسا  تیاور  ناـمه  رد  هکنیا  لاـح  و  تسج ؟ تناعتـسا   256 ص : ام ، ياهخساپ  ادـخ  ریغ  زا  تساوخ و  کمک  ادـخ  ریغ 

بلطم نیا  لصا  هتبلا  هَّللاب .» نعتساف  تنعتسا  اذا  و  « ؟ دیئوجب تناعتسا  ادخ  زا  دییوجیم  تناعتسا  یتقو  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
اهناـسنا تقلخ  ياـضتقم  هـکنیا  نآ و  ریغ  و  « 1  » ةالـصلا ربصلاب و  اونیعتـسا  دننام و  هفیرـش  تایآ  ماهداد و  حیـضوت  اًلبق  تسین و  حـیحص 

هب زاین  يرازاب  سکعلاب ، دراد و  طاـیخ  هب  زاـین  دوخ  هرمزور  یگدـنز  رد  اوناـن  اـًلثم  تسا ، رگیدـمه  زا  تناعتـسا  رگیدـکی و  هب  جاـیتحا 
ضرف رب  ثیدح ، يانعم  سپ  دنریگیم ، کمک  رگیدکی  زا  یگدنز  رد  همه  و  دراد و ...  کشزپ  هب  زاین  رامیب  سکعلاب ، دراد و  زرواشک 

اعد و هنوگ  نیا  هک  دیوجن  تناعتـسا  دبلطن و  يزیچ  دوخ  هتـساوخ  نیمأت  رد  لالقتـسا  ناونع  هب  ادخ  ریغ  زا  یـسک  هک  تسا  نیا  تحص ،
هفیرش هیآ  اما  و  دبلطیمن . يزیچ  اهنآ  زا  دنکیمن و  هاگن  ادخ  يایلوا  هب  يدید  نینچ  اب  یسک  هک  تسا  مولعم  تسا و  كرـش  نتـساوخ ،

هن دیناوخیم  وا  ياج  هب  هک  ار  یناسکو  « » 2  » نورصنی مهسفناال  مکرصن و  نوعیطتسیال  هنود  نم  نوعدت  نیذلا  دناهتشون و  ولبات  يور  هک 
رد ریثک  نبا  دـندرکیم . تداـبع  ار  اـهتب  هک  تسا  ناکرـشم  هب  طوبرم  دـنهد » يراـی  ار  نتـشیوخ  هن  دـننک و  يراـی  ار  امـش  دـنناوتیم 

مانـصا و تدابع  ادخ ، تدابع   257 ص : ام ، ياهخـساپ  ياجب  هک  تسا  ناکرـشم  رب  راکنا  ادـخ ، فرط  زا  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  شریـسفت 
دنرادن ار  ناشناگدننک  تدابع  هب  ندز  ررـض  ای  ندناسر  عفن  رب  تردـق  دنتـسین و  يزیچ  کلام  هک  یناثوا  مانـصا و  دـندرکیم ، ار  ناثوا 
مهسفنال ینعی و ال  نورصنی » مهسفنا  و ال   » مهیدباعل يا  ًارصن » مهل  نوعیطتـسیال  : » تسا هدومرف  دنوادخ  سپـس  دنتـسه ، دامج  اهنیا  هکلب 

هدولآ اهتب و  هب  ندرک  تناها  ناتـساد  ریثک  نبا  سپـس  هموق ...  مانـصا  رـسکی  مالـسلا  هیلع  لیلخلا  ناک  اـمک  ءوسب  مهدارا  نمم  نورـصنی 
تدابع ار ، ادخ  ریغ  دـندرکیم  تدابع  هنود » نم  نوعدـی   » ناکرـشم دـیوگیم : هدرک و  لقن  ناناملـسم  طسوت  تساجن  هب  ار  اهنآ  ندرک 
ياـنعم دوصقم و  ّتنـس  لـها  مومع  دزن  ربتعم  دـص  رد  دـص  ریـسفت  قبط  نیارباـنب  « 1 . » دنتـسجیم تناعتـسا  اهنآ  زا  ار و  اـهتب  دـندرکیم 

ار ادخ  يایلوا  تاوما و  یناملـسم  چیه  هک  تسا  حضاو  رپ  تسا و  ندرک  تدابع  نآ  يانعم  هکلب  تسین  ندـناوخ  ندز و  ادـص  نوعدـی » »
ار ادخ  يایلوا  هَّللاب ) ذایعلا   ) امش هک  هدرک  ناناملـسم  هب  ضیرعت  دناهتـشون و  اجنآ  رد  ار  هیآ  نیا  هک  اهنآ - هب  دیاب  اذل  دنکیمن و  تدابع 
. دیرادن خـساپ  لاعتم  دـنوادخ  دزن  هک  تسا  ییاهتمهت  زا  اهتعدـب و  زا  يأر و  هب  ریـسفت  همجرت  تشادرب و  نیا  تفگ : دـینکیم - تدابع 

دهد ماجنا  ادخ  ریغ  يارب  ار  يدابع  لامعا  ریاس  رذن و  جح ، هزور ، زامن ، ناسنا  هک  تسا  نیا  كرش  لاح  ره  رد   258 ص : ام ، ياهخساپ 
زگره نیملاعلا » بر  هَّلل  یتامم  يایحم و  یکـسن و  یتالـص و  نا  : » دـیوگیم شزامن  يادـتبا  رد  هک  یناملـسم  تسا . یهیدـب  مولعم و  و 

، مالسلا هیلع  یلع  ای  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  نتفگ ، هک  دش  مولعم  نایب  نیا  زا  دنکیمن . ار  ادخ  يایلوا  تاوما و  تدابع 
ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  لسوت  نینچمه  تدابع ، هن  تسا  ندز  ادص  اهنیا  دننام  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  ای  نسح و  ای 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دزن  ناناملسم  هدرک  رما  ادخ  هک  روطنامه  تسا  نداد  رارق  هطـساو  هکلب  تسین  تدابع  ادخ  يایلوا  ریاس 

ندمآ يارب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  يومع  سابع  رمع ، هک  هنوگ  نامه  « 1 . » دنک ترفغم  بلط  ناشیارب  وا  هدمآ و  ملس 
. داد رارق  هطساو  هلیسو و  ناراب 

دننادیم تعدب  ار  یترایز  رفس 
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هَّللا لوسر  ترایز  دصق  هب  اهروشک  زا  ناناملـسم  ندـمآ  لصا  وردـنت  هورگ  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دـننادیم  تعدـب  ار  یترایز  رفس 
هللا یلـص  هَّللا  لوسر  زا  یتیاور  دـننادیمن و  زیاج  ار  ادهـش  ایلوا و  ریاس  مالـسلا و  مهیلع  عیقب  همئا  تراـیز  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مارحلا و  259 ص : ام ، ياهخـساپ  دجـسملا  دـجاسم ، ثالث  یلا  ّالا  َلاـحِّرلا  ُّدُـشَتال  : » تسا هدومرف  هک  دـناهدرک  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و 
رب یلو  « 2 . » یصقالا دجسم  یبنلا و  دجسم  مارحلا و  دجسم  دجسم ، هس  يوس  هب  رگم  دنبن  رفس  راب  « 1 « » یصقالا دجسملا  اذه و  يدجسم 
هن یترایز ، هن  تسین ، زیاج  یترفاسم  هنوگچیه  سپ  تفگ ، دـیاب  دـناهدرک . تشادرب  نآ  زا  اهنآ  هک  ییانعم  ثیدـح و  نیا  تحـص  ضرف 

اجنآ زا  مارحا  هفحج و  يارب  هن  تافرع و  ینم و  يارب  هن  وهَّللا  لیبس  یف  داهج  يارب  هن  ملع و  بسک  يارب  هن  محر ، هلص  يارب  هن  یتحایس ،
هَّللا و لیبس  یف  داهج  يارب  رفس  هک  تسا  تایاور  تایآ و  حیرص  مالسا و  يرورض  هک  یتروص  رد  اجنآ ، رد  زامن  ابق و  دجسم  يارب  هن  و 
رب همه  تسا و  زیاج  ای  بحتسم  عورشم و  بجاو و  همه  همه و  اهرفس ، ریاس  نادنواشیوخ و  نیدلاو و  هلـص  ّرب و  يارب  ملع و  بلط  يارب 
ای تسا  هدومرفن  يزیچ  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  تسین و  حیحـص  اًلـصا  تیاور  نیا  ای  اذـل  تسا  تیاور  نیا  فـالخ 

-3 یبنلا . دجـسم  - 2 مارحلا . دجـسم  - 1 دجـسم . هس  رگم  درادـن  یعرـش  ناحجر  دـجاسم  يوس  هب  ندرک  رفـس  تسا . نینچ  نآ  ياـنعم 
دوشن عقاو  لوبق  دروم  انعم  نیا  رگا  درادـن و  دـجاسم  ریغ  يوس  هب  رفـس  ناحجر  مدـع  اـی  زاوج  مدـع  رب  تلـالد  نیا  و  یـصقألا . دجـسم 

ددرگیم رب  ترـضح  دوخ  هب   260 ص : اـم ، ياهخـساپ  نآ  ملع  تسا و  مهف  لـباق  ریغ  مهبم و  تیاور  نیا  ياـنعم  تیاـهن  رد  مییوگیم :
رد هاگره  سپ  « » 1  » اًلیِوَأت ُنَسْحا  َوٌْریَخ  َکلذ  ِرِخآلا  ِموَْیلا  َوهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنا  ِلوُسَّرلا  َو  هَّللا  یلا  ُهوُّدُرَف  ٍءیَـش  یف  ُْمتْعَزانَت  ْناَف  دوشیم 

رتهب و نیا  دـیرادب  هضرع  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  ار  نآ  دـیراد  نامیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیتفای  رظنفالتخا  ینید  يرما 
ال  ) ثیدح نیا  ح 1 - باب 46 ، ح 16 و  باب 44 ، دجاسملا ، ماکحا  باوبا  ةالصلا ، باتک  ۀعیشلا - لئاسو  رد  ًانمـض  تسا ». رتماجرفکین 
زا رظن  عطق  اب  تیاور  نیا  و  تسا . ۀفوکلا » دجسم  « » یصقالا دجسملا   » ياجب یلو  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  لاحّرلا )...  ّدشت 

دجـسم یبنلا و  دجـسم  مارحلا ، دجـسم  دجـسم - هس  زج  درادن  بابحتـسا  ناحجر و  دجاسم  يوس  هب  رفـس  هک ، دراد  نیا  رد  روهظ  دنس ،
شـسرپ ملاعلاهَّللاو  تسا .) یفاضا  رـصح  حالطـصا ، هب   ) دجاسم ریغ  يوس  هب  رفـس  ناحجر  مدع  ای  زاوج  مدع  رب  درادـن  تلالد  و  هفوک -

هاگن ًانمـض  دـناوخیم و  نآرق  مرانک  یناوج  مدـناوخیم ، زاـمن  دوب  ریـصح  نآ ، هدجـس  لـحم  هک  ياهداجـس  يور  یبنلادجـسم  رد  : 44
ودمه نم  یلو  مهدیم  خساپ  متفگ : ینکیمن ؟ هدجـس  شرفيور  ارچو  تسیچ ؟ نیا  تفگو : درکریـصح  هب  هراشا  زامن  زا  سپ  درکیم ،

ص: ام ، ياهخساپ  هک  تسا  هدمآ  امـش  ياهباتک  رد  متفگ : وا  هب  خـساپ : درادـن . یعنام  تفگ : یهد ، خـساپ  دـیاب  هک  مراد  امـش  زا  لاؤس 
نیا يور  ترـضحنآ  میراد  نیقی  امو  « 1  » دناوخیم زامن  نآ  يور  درکیم و  نهپ  يریـصح  هداجـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر   261
ربانب تسا ، هدش  تسرد  یتفن  داوم  زا  لبق  لاس  هاجنپ  دودح  هدوبن و  اهشرف  نیا  نوچ  تسا ، هدرکن  هدجس  اهنیا  رب  هدناوخن و  زامن  اهـشرف 

یهارمگ تلالض و  یتعدب  ره  تسا و  تعدب  هکلب  كوکشم ، اهشرف  نیا  رب  هدجس  تحص  یلو  تسا  حیحص  ًانیقی  ریصح  رب  هدجـس  نیا 
، دیورب میقتسم  هار  دینک و  هدجس  اهشرف  نیا  يور  تفگ : تینابصع  یعون  يدنتاب و  اهشرف و  يور  تشاذگ  ار  شتسد  تسا . منهج  رد  و 

لوسر هک  ریصح  رب  هدجس  ایآ  تسا ؟ میقتسم  ریغ  نآ  ياجکو  دراد  یلاکشا  هچ  ریـصح  نیا  رب  هدجـس  متفگ : تسا . میقتـسم  تشهب  هار 
هدجس دیوگب  تسناوتیمن  نوچ  دزن . یفرح  درک و  ریصح  هب  هاگن  وا  تسا ؟ میقتسم  ریغ  هدرکیم  هدجس  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 
هدجس یلو  تسا  حیحص  ًانیقی  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنس  لمع و  ریصح  رب  هدجس  متفگ : سپـس  تسین . حیحـص  نآ  رب 

لمع هدرک  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هک  ياهنوگب  ام  مینکیم ، لمع  تسا  ینیقی  هچنآ  هب  ام  تسا و  كوکشم  ّلقا  شرف ال  رب 
هیلع و هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نانخـس  ادخ و  باتک  زا  ار  دوخ  تادابع  ماجنا  تیفیک   262 ص : ام ، ياهخساپ  هقف و  نایعیـش »  » ام مینکیم ،

تایاور رد  متفگ : نآ  زا  سپ  مدناوخ ، ار  نیلقث  ثیدح  و  مینکیم ، لمع  دناهدومرف  اهنآ  هک  يروطب  هتفرگ و  ترضحنآ  تیب  لها  هلآ و 
زیاج هدجـس  زیچ  هچ  رب  هک  هد  ربخ  نم  هب  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  مکحلانب - ماشه  مان  هب  یـصخش - هک  تسا  هدمآ  ام 

ای یندروخ  هک  یندـییور  زج  دـیوریم ، نیمز  زا  هک  يزیچ  رب  نیمز و  رب  رگم  تسین  زیاج  هدجـس  دومرف : تسین ؟ زیاج  زیچ  هچ  رب  تسا و 
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عوضخ هدجـس  هک  تسا  نیا  شتّلع  دومرف : تسیچ ؟ رما  نیا  ّتلع  موش  تیادـف  تفگ : ترـضحنآ  هب  مکحلا  نب  ماشه  دـشاب . یندیـشوپ 
- ناتسرپ ایند  ایند - ءانبأ  هکنیا  تهجب  دومن ، هدجس  تسا  یندیـشوپ  یندروخ و  هک  يزیچ  رب  تسین  راوازـس  تسا و  لجوزع  يادخ  يارب 

تسین راوازس  سپ  دنکیم ، تدابع  ار  ّلجوزع  يادخ  هدجس ، لاح  رد  هدننک  هدجس  دنشوپیم و  دنروخیم و  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  هدنب 
هب رـس  ناوج  نآ  تیاور ، نیا  نومـضم  هب  هراشا  زا  سپ  «. 1  » دـهد رارق  رورغم ، ناتـسرپایند  هقالع - دروم  زیچ  دوبعم - رب  ار  دوخ  یناشیپ 

اهـشرف نیا  رب  ارچ  هـکنیا : لوا   263 ص : اـم ، ياهخـساپ  مراد . امـش  زا  لاؤـس  ود  نوـنکا  متفگ : وا  هب  تـفر . ورف  رکف  رد  تخادـنا و  ریز 
ممیت هدجـس و  لحم  نیمز  نم  يارب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  تسا  يراخب  حیحـص  رد  هکنیا  لاـح  دـینکیم و  هدـجس 

دینادرگیم رب  هلبق  زا  ار  دوخ  يور  زامن  مالس  ماگنه  رد  ارچ  هکنیا : مود  «. 1 « » ًاروهطو ًادجسم  ضرألا  یل  تلعج  : » تسا هدش  هداد  رارق 
هب ار  دوخ  يور  تسا : هدومرف  ناناملـسم - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  باطخ  میرک - نآرق  رد  ناحبـس ، دـنوادخ  هکنیا  لاح  و 

اّولَوَف متنک  ام  ثیحو  ِمارَحلا  ِدِجـسََملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  دـینادرگب : نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دیـشاب  اج  ره  نک و  مارحلا  دجـسم  يوس 
هب عجار  دنکیمن . قرف  دوشیم و  بوسحم  نیمز  رب  هدجس  اهنآ  رب  هدجس  تسا و  نیمز  زا  اهشرف  هک : داد  خساپ  وا  «. 2  » هَرْطَش ُمُکَهُوجُو 

میهد و مالس  مینادرگرب و  پچ  تسار و  فرط  هب  ار  تروص  زامن  مالس  لاح  رد  هک  هدش  تباث  تّنس » لها   » ام هقف  رد  تفگ : مود  لاؤس 
ياهگنس رب  ای  ریصح  رب  نایعیش »  » ام دننام  هچنانچ  هدش و  تسرد  تفن  زا  اهـشرف  نیا  تسین و  نیمز  شرف  ًالّوا  متفگ : منادیمن . ارنآ  تلع 

فالخ رب  امـش  دینک و  مارحلادجـسم  يوسب  ار  دوخ  تروص  هک  هداد  روتـسد  نآرق  ًایناث  تسا ، حیحـص  ًانیقی  دـینک  هدجـس  دجـسم  فک 
: تفگ دوشیم . زامن  نالطب  بجوم  رما   264 ص : ام ، ياهخساپ  نیا  دینادرگیم و  رب  مارحلادجـسم  زا  ار  دوخ  تروص  دـینکیم و  لمع 

هقف اـم  هقف  هک  تواـفت  نیا  اـب  میراد ، هقف  زین  اـم  دـیراد  هقف  امـش  هک  هنوگ  ناـمه  متفگ : منادیمن . نم  مینکیم و  لـمع  دوـخ  هقف  هب  اـم 
هدرک و یفرعم  ینید  عجرم  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هک  یتیب  لـها  ناـمه  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیبلـها 

ادخ متفگ : مدرک و  اعد  ار  وا  اذل  دزن ، یفرح  تفر و  ورف  رکف  رد  اهتبحص  نیا  زا  سپ  ناوج  نآ  تسا . هداد  عاجرا  اهنآ  هب  ار  ناناملسم 
لاکـشا و ناونعب  ياهّدع  هرونم  هنیدـم  رد  شـسرپ 45 : میدرک . یظفاح  ادـخ  مداد و  تسد  وا  اـب  دـنک و  تیادـه  میقتـسم  هار  هب  ار  همه 

نیا دیریگیم و  سمخ  اهنآ  زا  دریگیم و  قلعت  سمخ  ناتلاوما  اهدمآرد و  هب  دـییوگیم  مدرم  هب  نویناحور »  » امـش دـنتفگیم : ضارتعا 
دییوگیم مدرم  هب  نویناحور »  » امـش دـییوگیم  هکنیا  خـساپ : دـندرکیم . حرطم  فعـض  هطقن  نداد  ناشنروظنمب  بیع و  اـم  يارب  ار  رما 

هنوگره دینادب  : » تسا هدومرف  دایز  دیکأت  اب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  نانمؤم  همه  نآرق  رد  ادـخ  هکلب  مییوگیمن  ام  ریخ ، دـنهدب ، سمخ 
، تسا هار  رد  ناگدناماو  نانیکـسم و  نامیتی و  ناکیدزن و  يارب  ربمایپ و  يارب  ادخ و  يارب  نآ  سمخ  دـیدروآ  تسد  هب  ياهدـیاف  هرهب و 
( نامیایب  265 ص : ام ، ياهخـساپ  نامیا و  اب  ، ) هورگ ود  يریگرد  زور  لطاب ، زا  قح  ییادـج  زور  رد  دوخ  هدـنب  رب  هچنآ  ادـخ و  هب  رگا 

َیبْرُْقلا يِِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهَّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اَمَّنَأ  اوُمَلْعاَو  «. ) تساناوت يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  و  دـیاهدروآ ، نامیا  میدرک ، لزان 
( ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو  ِناَعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناَقْرُْفلا  َمْوَی  اَنِدـْبَع  یَلَع  اَْنلَزنَأ  اَمَو  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمتنُک  ْنِإ  ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَـتَْیلاَو 

هدش هتسناد  يراد  نید  نید و  زا  سمخ  تخادرپ  هدش و  هدرمش  ضئارف  زا  سمخ  ننست » لها   » امش ياهباتک  نیرتربتعم  رد  نینچمه  «. 1»
باب تسیب  باتک ، نیا  رد  تسا ، دوجوم  هدـش و  هتـشون  سمخلا » ضرف  باتک   » مسا هب  لقتـسم ، باتک  کی  يراـخب ، حیحـص  رد  تسا .
نینچ باتک  نیا  مود  باب  تسا . هدش  يروآ  عمج  نآ  فرصم  تخادرپ و  بوجو  سمخ و  هب  طوبرم  یناوارف  تایاور  هدیدرگ و  حرطم 

یمازعا تأـیه  تـفگ : هـک  هدرک  لـقن  ساـبع  نـبا  زا  سپـس  تـسا  نـید  زا  سمخ  تـخادرپ  ِنیّدـلا  َنـِم  ِسْمُخلا  ُءادأ  ٌباـب : ( 2 : ) تسا
رارق رَـضُم  راّفک  امـش ، ام و  نیب  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  سیقلا  دبع  هلیبق  ناگدنیامن ) )
هدب يروتسد  ام  هب  سپ  دنرادروخرب ) یمومع  تینما  زا  مدرم  هک   ) مارح هام  رد  رگم  مییآیمن  وت  دزن   266 ص : ام ، ياهخساپ  ام  دنراد و 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  میزومایب . دنراد ) يونـش  فرح  ام  زا   ) دنتـسه ام  رـس  تشپ  هدـماین و  ام  اب  هک  نانآ  هب  مینک و  لمع  نآ  هب  ات 
تخادرپ زامن و  نتـشاد  اپرب  هَّللا و  الا  هلا  هب ال  تداهـش  ادـخب و  نامیا  منکیم : یهن  زیچ  راهچ  زا  رما و  زیچ  راـهچ  هب  ار  امـش  دومرف : هلآ 
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ام هب  هـکنیا  اـّماو  «. 1  ... » دـینک تـخادرپ  دـیدروآ  تسدـب  هـک  ار  ياهرهب  دــمآ و  رد  هنوـگره  سمخ  هـکنیا  ناـضمر و  هزور  تاـکز و 
. تسا بیع  عرش و  فالخ  ندناسر  نآ  یعرش  فرصم  هب  ارنآ  سمخ و  نتفرگ  دینکیم  نامگ  ایوگ  دیریگیم و  سمخ  ارچ  دییوگیم :

هللا یلص  ربمایپ  صخش  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  تسا  هدیدنسپ  دیفم و  رایسب  بولطم و  ًاعرـش  هکلب  تسین  نینچ  هک  دینادب  دیاب  سپ 
يزاس و  267 ص : ام ، ياهخـساپ  كاپ  ار  اهنآ  نآ ، هلیـسو  هب  ات  ریگب  یلام ) یهدـب   ) هقدـص نانمؤم  لاوما  زا  هک  دـنکیم  رما  هلآ  هیلع و 

ْنِم ْذُخ  تسا » اناد  اونـش و  دنوادخ  تسا و  اهنآ  شمارآ  هیام  وت  ياعد  هک  نک  اعد  یلام ) یهدـب  نتفرگ  ماگنه   ) اهنآ هب  یهد و  شرورپ 
ارنآ مدرم و  یلام  یهدب  نتفرگ  نیا  ربانب  «. 1  » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ْمَُهل  ٌنَکَس  َکَتاَلَص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَصَو  اَِهب  ْمِهیِّکَُزتَو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  ْمِِهلاَْومَأ 

مالـسا تایرورـض  زا  مّلـسم و  ًالامجا  سمخ  بوجو  هک  مدرک  تباث  اهنآ  يارب  هکنیا  هصالخ  تسین . بیع  ندـناسر  یعرـش  فرـصم  هب 
ره دربب  لاؤس  ریز  ار  سمخ  بوجو  لصا  دناوتیمن  یسک  تسا و  رفک  بجوم  هَّللا و  لوسر  یعطق  تنس  نآرق و  راکنا  نآ  راکنا  تسا و 

دارم هکلب  دوشیمن  ياهدئاف  تمینغ و  ره  لماش  هفیرش  هیآ  دنتفگیم : اهنآ  زا  یخرب  دراد . دوجو  فالتخا  نآ  فرـصم  قلعتم و  رد  دنچ 
هیآ تلـالد  قـالطا و  رد  هک  ضرف  رب  دـینزیم و  ار  یفرح  نینچ  لـیلد  هچ  هب  اـًلّوا  هک : مداد  خـساپ  تسا . یگنج  مئاـنغ  صوصخ  نآ  زا 

هب یطابترا  چیه  تیاور  نآ  اریز  دینک ، ههبش  کش و  دیناوتیمن  مدرک  لقن  يراخب  حیحـص  زا  هک  یتیاور  رد  دینک  ههبـش  کش و  هکرابم 
و دیزادرپب ، ار  ياهرهب  هدیاف و  هنوگره  سمخ  دومرف  رما  ییادـتبا  روطب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درادـن و  یگنج  مئانغ  گنج و 

ياهباتک رد  هفیرـش ، هیآ  رب  هوالع  نینچمه   268 ص : ام ، ياهخـساپ  دادرارق . تاکز  هزور و  زامن و  ادـخب و  ناـمیا  فیدر  رد  ار  سمخ 
هدش و سمخ  نتخادرپ  رب  دیکأت  شرافس و  اهنآ  رد  هدش و  رداص  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  زا  هک  دراد  دوجو  يدایز  تایاور  هعیش ،
رد دنک  عانتما  نآ  زا  رتمک  ای  مهرد  کی  تخادرپ  زا  یسک  رگا  : » هک تسا  هدمآ  اهنآ  زا  یخرب  رد  و  دناهدومرف . نایب  ار  نآ  دیاوف  راثآ و 

ماما ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تیاور  کی  رد  نینچمه  «. 1 « » تسا ترـضح  نآ  هیرذ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  نیملاظ  هرمز 
يرای تیوقت و  ار  نید  میناوتیم  سمخ  هلیـسو  هب  ام  انامه  دـندومرف ..« : موقرم  سراـف  راـجت  زا  یکی  هماـن  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر 

ظفح نانمـشد  ربارب  رد  ار  دوخ  يوربآ  مینک و  نیمأت  ار  نایعیـش  ياهزاین  تسام و  هدهع  هب  اهنآ  یتسرپرـس  هک  یناسک  ياهزاین  هدومن و 
قزر و شیاشگ  بجوم  سمخ  نتخادرپ  هک  دینادب  و  دیزاسن ، مورحم  ام  ياعد  زا  ار  ناتدوخ  دینکن و  غیرد  ام  زا  ار  سمخ  سپ  مییامن ؛

نامیپ ادخ  اب  هچنآ  هب  هک  تسا  یسک  ناملسم  دوب . دهاوخ  ناتترخآ  هریخذ  هانگ و  زا  امش  ندش  كاپ  ترفغم و  امـش و  دمآ  رد  تعـسو 
هب هک  یسمخ  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  ناناملـسم  تسا  مزال  يرآ  «. 2 « » دشاب فلاخم  لد  رد  دنک و  رارقا  نابز  اب  هکنیا  هن  دـنک ، افو  هتـسب 

سمخ ندرک  نوریب  زا  لبق  لام  نآ  رد  فرـصت   269 ص : ام ، ياهخـساپ  هنوگره  هدـش و  جراخ  نانآ  کلم  زا  دریگیم  قلعت  نانآ  لاـم 
شود رب  ار  مارحا  هماـج  فاوط ، لاـح  رد  نایعیـش »  » اـم ارچ  شـسرپ 46 : دراد . ار  بصغ  مکح  و  تـسین . حیحـص  لاـم  نآ  رد  زاـمن  نآ 
فاوط لاح  رد  ننـست  لها  نادرم  زا  ياهّدع  یلو  مینکیم  فاوط  شمارآ  اب  دوشیم و  هدیـشوپ  وزاب  ود  هناش و  ود  هکیروطب  میزادـنایم 

، دوشیم هدیـشوپ  پچ  هناـش  دـنامیم و  هنهرب  اـهنآ  تسار  هناـش  هکیروطب  دـنزادنایم ، پچ  هناـش  رب  تسار  لـغب  ریز  زا  ار  مارحا  هماـج 
هلأسم 271 یّـشحم  کسانم  رد  هک  هنوگنامه  خـساپ : دـننکیم ) تکرح  دـنت  ( ؟ دـننکیم هلوره  فاوط  لاح  رد  ناـنآ  زا  یخرب  نینچمه 
ار وزاب  ود  هناـش و  ود  دـنک و  ادر  قدـص  هک  دـنزادنیب  شود  رب  ياهنوگب  ار  مارحا  هماـج   » هک تسنآ  بجاو  اـی  بحتـسم  طاـیتحا  هدـمآ 
شمارآ و اب  دنرادرب و  هاتوک  ار  اهمدق  فاوط  لاح  رد  تسا  بحتسم  نینچمه  دوشیمن  لطاب  فاوط  دندرکن  تیاعر  رگا  هتبلا  دناشوپب .»

ياهنوگب ار  مارحا  هماج  فاوط  لاح  رد  هک  دننادیم  بحتسم  اهدرم  رب  ننست  لها  زا  ياهّدع  یلو  « 1 . » دنورب هار  دنک - هن  دنت و  هن  راقو -
فاوط هنوگ  نیا  أشنم  ًارهاظ   270 ص : ام ، ياهخساپ  « 2 . » دننک هلوره  بجاو  ياهفاوط  زا  طوش  دنچ  رد  دنشوپب و  دش ، هتفگ  الاب  رد  هک 

دراو باحـصا  اب  هکنیمه  داد و  ماجنا  ءاضقلا  ةرمع  ترجه ، متفه  لاس  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  روتـسد  نداد ، ماـجنا 
، دننکن ناناملسم  رد  یلاح  یب  فعض و  ساسحا  نیکرشم ، هکنیا  يارب  دندرکیم ، هاگن  دجسم  فارطا  رد  نیکرشم  دندش  مارحلا  دجـسم 

دنت  ) دـننک هلوره  دـنزادنیب و  پچ  شود  رب  تسار  لـغب  ریز  زا  ار  مارحا  هماـج  داد ، روتـسد  باحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
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التبم ناناملـسم  دنک  لایخ  نمـشد  ادابم  هکنیا  روظنمب  مهنآ  دش ، ماجنا  ءاضقلا  ةرمع  رد  طقف  تیفیک  نیا  اب  فاوط  نکیل  دـننک ) تکرح 
مهیلع همئا  دادن ، روتـسد  نآ  هب  درکن و  فاوط  هنوگنآ  عادولا  ۀـجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  دنتـسه و  یگتـسخ  فعـض و  هب 

هدرک و لاـبند  ار  ءاـضقلا  ةرمع  تیفیک  ناـمه  ننـست  لـها  زا  ياهّدـع  اـما  دناهتـسناد ، دودرم  ار  نآ  هدرکن و  فاوـط  هنوـگنآ  زین  مالـسلا 
دنلب يادص  اب  ار  اههیبلت  اهاعد و  ندش ، مرحم  ماگنه  هرجش ، دجسم  رد  ًاصوصخ  اهتاقیم ، رد  نایعیـش »  » ام ارچ  شسرپ 47 : « 1 . » دننکیم

دنلب و ار  اهاعد  فاوط  لاح  رد  میناوخیم ؟ دنلب  ار  اهاعد  هیبلت و  ارچ  مینکیم ؟ رارکت  ار  اهنآ  یعمج  هتسد  تروصب  یهاگ  میناوخیم و 
یترپ ساوح  بجوم  رما  نیا  هک  یتروص  رد  دننکیم ، لمع  نینچ  ياهّدع  زین  یعـس  رد  مینزیم ؟ دایرف  گنهامه  روطب  نز  درم و  یهاگ 
فاوط و  دنوشیم ، مرحم  ادص  رس و  نودب  مارآ و  ًارثکا  ننـست  لها  ییوس  زا  دوشیم ، نارگید  قوقح   271 ص : ام ، ياهخساپ  عییضت  و 

تاقیم و رد  ار  اههیبلت  اهاعد و  ایآ  دراد ؟ یعرـش  دنتـسم  ام  لمع  ایآ  دننکیم ، ضارتعا  یهاگ  تحاران و  ام  راتفر  زا  دننکیم و  یعـس  و 
نادرم ار  نانآ  يادص  هکیروطب  دنیوگب  دنلب  ار  هیبلت  ندش  مرحم  عقوم  رد  اهنز  ایآ  دراد ؟ بابحتسا  نتفگ  ادص  اب  ندناوخ و  دنلب  نآ  ریغ 

نآ زین  ام  هیصوت  دوشیم و  ماجنا  تداع  ساسا  رب  طقف  هتشادن و  یهقف  يانبم  اهراتفر  هنوگنیا  خساپ 47 : درادن ؟ لاکشا  دنونشب ، مرحمان 
یهجوتیب و رثا  رد  هنافسأتم  یلو  دنهد  ماجنا  ادص  رس و  نودب  مارآ و  ار  اهاعد  اههیبلت و  یعس ، فاوط و  لاح  رد  اهتاقیم و  رد  هک  تسا 

رتمک اذل  هدش  یقلت  لغش  مزاول  زا  ندرک  رارکت  ادص  رس و  اب  هریغ  تاقیم و  رد  ار  اهاعد  ندومن و  مرحم  هنوگ  نیا  هکنیا  لیلد  هب  اسب  هچ 
یـسررب ثحب و  نآ  هرابرد  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  شـسرپ  نیا  تسا  مزـال  لاـح  ره  رد  دوشیم ، هجوت  ندـناوخ  اـعد  هیبلت و  بادآ  هب 

لیذ روما  هب  ار  مرتحم  ناگدـنناوخ  یـسررب و  ار  شـسرپ  نیا  بناوج  هصالخ  روطب  اجنیا  رد  ناوناب . نتفگ  هیبلت  هب  تبـسن  ًاصوصخ  دوش 
رد هرس  سدق  دیس  موحرم  هیبلت ، نتفگ  دنلب  هب  عجار  دنیوگب . هتـسهآ  تاقیم  رد  ار  هیبلت  هک  تسنآ  طوحا  ای  لضفا  فلا ) مهدیم : هجوت 

- رابخا نیب  عمج  هجو  هب  هراشا  زا  دـعب  تاقیم و  زا  هیبلت  ریخأت  اـب  هطبار  رد  لاوقا  لـقن  زا  دـعب   272 ص : ام ، ياهخساپ  « 1  » یقثولا ةورع 
ات ار  هیبلت  نتفگ  دنلب  دنیوگب و  هتسهآ  مارحا ، هماج  ود  ندیـشوپ  تین و  ماگنه  ار  هیبلت  هنیدم ، تاقیم  رد  هک  تسنآ  لضفا  : » تسا هدومرف 

- تسا عـقاو  هکم  فرط  هب  هفیلحلا  يذ  زا  رتـمولیک ) ود  دودـح   ) لـیم کـی  هک  ادـیب - نیمز  هب  یتـقو  دـنزادنیب و  ریخأـت  ادـیب  هب  ندیـسر 
عـضاوملا یلا  اهب  رهجلا  رّخؤی  ًاّرـس و  نیبوثلا  سبل  ۀینلا و  نیح  ۀیبلتلاب ) يا   ) اهب یتأی  نا  لضفألاف   » دننک دنلب  هیبلت  هب  ار  اهادـص  دندیـسر ،

سدـق یناگیاپلگ  ياقآ  موحرم  طوحالا .» لب  : » تسا هدومرف  لضفالا »  » ياجب ةورع ، هیـشاح  رد  هرـس  سدـق  ماـما  موحرم  ةروکذـملا .»... 
نا لیجعتلا و  ۀیلـضفا  رهظت  مل  : » تسا هدومرف  هرـس  سدق  یئوخ  ياقآ  موحرم  طوحا .» وه  معن  ۀـمولعم  ریغ  ۀیلـضفالا  : » تسا هدومرف  هرس 

هلأسم یـسراف  کسانم  رد  یئوخ  ياقآ  موحرم  نینچمه  تسا .) یبابحتـسا  طایتحا  نیا  هتبلا  «. ) ریخأتلا ۀّیلـضفا  دـعبیال  طوحألا و  وه  ناک 
دنلب دـش  هتفگ  هک  ییاـهاج  زا  دـیوگب و  هتـسهآ  ار  هیبـلت  ًاروف  ددـنبیم  مارحا  هک  ییاـج  زا  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  تسا ... : هدوـمرف   185

ترابع هباشم  هیبلت - هب  طوبرم  لئاسم  مارحا و  تیفیک  نایب  نمـض  رد  اـهکسانم - رثکا  تراـبع   273 ص : ام ، ياهخـساپ  و  «« 1 . » دیوگب
هیبلت هب  عجار  دراد . لاکـشا  دـیوگب  دـنلب  ار  هیبلت  مرحمان ، ندینـش  اب  نز  هچنانچ  ب ) دـشابیم . هرـس  سدـق  یئوخ  ياقآ  موحرم  کسانم 
دنلب ندـش  مرحم  عقوم  رد  ار  هیبـلت  نز  رگا   » هک هدـش  لاؤس  هرـس  سدـق  یناـگیاپلگ  هللا  تیآ  موحرم  زا  مرحماـن  ندینـش  ناوناـب و  نتفگ 

اب رگا  : » تسا هداد  باوج  نینچ  موحرم  نآ  هن »؟ ای  تسا  لطاب  زاوج ، مدع  ضرف  رب  و  هن ؟ ای  تسا  زیاج  دونـشب  یبنجا  هکیروطب  دـیوگب ،
زا رگید  یخرب  خساپ 342 ) شـسرپ و  ص 146 ، جـح ، ماـکحا  بادآ و  « ) تسا هداـعا  یموزل  طوحا  هدرک ، هیبلت  هب  رهج  یبنجا  ندـینش 

: دناهدومرف رگید  یخرب  دنک .» دنلب  هیبلت  هب  ار  دوخ  يادص  هک  هدـشن  هتـساوخ  وا  زا  ییاج ، لاح و  چـیه  رد  نز  اّما  و  : » دـناهدومرف عجارم 
اعد هب  عجار  تسا . یفخم  عوشخ و  اب  ياـعد  اـهاعد ، نیرتهب  ج ) تسا .» نتفگ  هتـسهآ  رد  طاـیتحا  دـشاب  جـّیهم » اـهنآ  يادـص  هچناـنچ  »

هب ار  دوخ  يادخ  َنیِدَتْعُْملا  ُّبُِحیَال  ُهَّنِإ  ًۀَیْفُخَو  ًاعُّرَـضَت  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  تسا : هدومرف  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  دنلب ، يادص  اب  ندـناوخ 
هروـس . ) درادیمن تسود  ار  ناراـک  زواـجت  زگره  دـنوادخ  هک  دـیناوخب   274 ص : اـم ، ياهخـساپ  هتـسهآ  يادـص  هب  يراز و  عّرـضت و 

ْنِم ِرْهَْجلا  َنُودَو  ًۀَفیِخَو  ًاعُّرَضَت  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذاَو  تسا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  باطخ  نینچمه  ( 55 فارعا /
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دای ماش  حبـص و  رد  ینک و  دنلب  ادص  هکنآیب  یناهنپ و  يراز و  عّرـضت و  اب  دوخ ، لد  رد  ار  دوخ  يادخ  نک  دای  ِلاَصْآلاَو . ِّوُدُْغلِاب  ِلْوَْقلا 
ص ج 3 ، نیلقثلا ، رون  « ) یفکی اـم  قزرلا  ریخ  ّیفخلا و  رکذـلا )  ) ءاعدـلا ریخ  : » دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  نک .
زا دـشاب . فافک  هزادـنا  هب  هک  تسا  نآ  يزور  نیرتهب  دوش و  ماجنا  یناهنپ  روط  هب  افخ و  رد  هک  تسا  ییاعد  رکذ  اعد و  نیرتهب  (. 321

، هدنب یناهنپ  ياعد  کی  « 1 « » ًۀَِینالَع ًةَوْعَد  َنیْعبَس  ُلِدْعَت  ًةَدِحاو  ًةَوْعَد  ًاّرـس  ِْدبَعلا  ُةَوْعَد  : » دومرف هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
لضفا ادخ  دزن  یفخم  ياعد  کی  « 2 « » اهُرِهُْظت ًةَوْعَد  َنیِْعبَـس  ْنِم  ِهَّللاَدـْنِع  ُلْضفا  اهیِفُْخت  ٌةَوْعَد  : » دومرف و  تسا . ینلع  ياعد  داتفه  لداعم 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنتفگیم ، رکذ  دندناوخیم و  اعد  دنلب  يادص  اب  مدرم  هک  هدـش  تیاور  نینچمه  ینلع . ياعد  داتفه  زا  تسا 
هک دیناوخیم  ار  یسک  هکلب  دیناوخیمن ، هک  ار  بیاغ  اونشان و  دینک ) رکف   ) دییآ دوخب   275 ص : ام ، ياهخساپ  سانلا ، اهُّیأ  : » دومرف هلآ 

تاـیآ و زا  نارگید ، قوقح  تیاـعر  موزل  هب  عجار  تسا . هَّللا  قح  رب  مدـقم  مدرم  قوقح  تیاـعر  د ) « 1 . » تسا امـش  اب  کیدزن و  اونش و 
رازگرب یعمج  هتسد  تروص  هب  دنلب و  يادص  اب  ندناوخ  اعد  زا  لضفا  بتارم  هب  هتسهآ  مارآ و  ياعد  هک  دش  نشور  رکذلا  قوف  تایاور 

سانلا قح  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  تسا و  رتمهم  ادـص  رـس و  اب  ندـناوخ  اعد  زا  مدرم  قوقح  تیاعر  نیا  رب  هوالع  تسا ، ندرک 
ترپ نیریاس  ساوح  دنوش ، تحاران  نارگید  ادص ، رـس و  اب  هارمه  اعد ، ندناوخ  اب  تسین  یـضار  لاعتم  دنوادخ  تسا ، هَّللا  قح  رب  مدقم 

؟ میبای هار  شهاگراب  هب  نآ  هلیسو  هب  بلج و  ار  وا  تیاضر  تسین  ادخ  ّیضرم  هک  ییاعد  اب  میهاوخیم  هنوگچ  و  دوش ،

: يریگهجیتن

يادص اب  اهنز  رگا  هک  دـش  مولعم  زین  مییوگب و  هتـسهآ  ار  هیبلت  اهتاقیم  رد  هکتـسنآ  لضفا  ای  طایتحا  هک  دـیدرگ  مولعم  دـش  نایبهچنآ  زا 
دنلب اج  چیه  رد  هک  دیدرگ  مولعم  دراد و  لاکـشا  عجارم   276 ص : ام ، ياهخساپ  یـضعب  رظن  هب  دونـشب  مرحمان  درم  دنیوگب و  هیبلت  دنلب 

، یفخم مارآ ، روطب  هک  تسا  ییاعد  ناحبـس  دـنوادخ  ّیـضرم  ياعد  هک  دـش  مولعم  نینچمه  تسا  هدـشن  هتـساوخ  ناوناـب  زا  هیبلت  نتفگ 
نارگید و قوقح  عییـضت  بجوم  هک  تسا  ییاعد  اـعد ، نیرتهب  دـشاب ، ییاـمندوخ  اـیر و  هنوگره  زا  یلاـخ  عوضخ و  عوشخ و  اـب  هارمه 

اعد دننک ، زیهرپ  یعمجهتسد  ياهاعد  ًاصوصخ  ادص  رس و  هنوگره  زا  مرتحم  نارئاز  تسا  مزال  ساسا  نیا  رب  دوشن  نیریاس  یترپ  ساوح 
فاوط لاح  رد  اهتاقیم و  رد  دننک ، يراددوخ  درومیب  ياهناجیه  ینیرفآروش و  زا  دنزاسن ، لّدـبم  تارهاظت  هب  تسا  تادابع  لصا  هک  ار 

ضارتعا بجوم  هک  ییاعد  راتفر و  هنوگره  زا  دـننک ، اعد  تکرح و  ادـخ  هب  هجوت  بلق و  روضح  راقو و  اـب  دنـشاب ، دوخ  لاـحب  یعـس  و 
ْرِّشَبَف دننک . يراددوخ  ًاّدج  اهنز ، اب  هارمه  ًاصوصخ  هنوگراعش  یعمجهتسد و  ندناوخ  اعد  زا  دننک ، زیهرپ  دوشیم  تّنس  لها  ناناملسم و 

رخآ و  میظعلا . یلعلا  هَّللا  قدص  « . 1  » ِباَْبلَْألا اُولْوُأ  ْمُه  َِکَئلْوُأَو  ُهَّللا  ْمُهاَدَه  َنیِذَّلا  َِکَئلْوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  يِداَبِع 
یناثلا 1425 يدامج  لوا  ربارب   1383 / 4 / 29 نیملاعلا . برهَّلل  دمحلا  نا  اناوعد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
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