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باتک تاصخشم 

ناندع جـح / مایا  رد  نایباهو  ییادـها  بتک  یـسانشبیسآ  راخیب : لگ  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   - 1352 ناندع ، ناشخرد ، هسانـشرس : 
تیعضو : 3-108-540-964-978 لایر  6000 کباش :  102 ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1387 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم  ناشخرد .

 : تشاددای تسا . نایباهو  اب  تفلاخم  رد  ننست  لها  بتک  زا  ناونع  لهچ  تسرهف  لماش  رـضاح  باتک  تشاددای :  اپیف  یـسیون :  تسرهف 
. اههیدر اههیعافد و  هیباهو --  عوضوم :  جح . مایا  رد  نایباهو  ییادها  بتک  یـسانشبیسآ  رگید :  ناونع  سیونریز . تروص  هب  همانباتک 
 : ییوـید يدـنب  هدر  BP207/62/د4گ8 1387  هرگنک :  يدـنب  هدر  هیباـهو . رظن  تراـیز --  عوـضوم :  دــیاقع . هیباـهو --  عوـضوم : 

1222445 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/416

همّدقم يهناهب  هب 

هنوگره نیزگياج  یتسار ، قدص و  نآ  رد  هک  ياهدنیآ  مدرکیم ؛ رکف  رود  نادـنچ  هن  ياهدـنیآ  هب  مدوب و  هدرب  ورف  رکفت  بیج  رد  رس 
یمامت رب  دسرب و  رـس  یهلا  دوعوم  نآ  شاک  ددرگیم . ادـیوه  ناگمه  رب  رون  زا  ياهلاه  رد  اهّتیعقاو  قیاقح و  دوشیم و  يژک  غورد و 

نوگرگد ار  ریوزتُرپ  يایند  نیا  دـیایب و  ات  میوجیم  ار  وا  هنادـنمزآ  ماهتـسشن و  راظتنا  هب  هنادـنمدرد  دـشکب . نالطب  ّطخ  اـهیتساران  نیا 
، مّجح بلاط  نم  دنک * * * . هولج  گنر  مک  نیتسار ، قیاقح  ات  دنکیم  وسمک  ار  اههدید  ابیز ، هدرک و  كََزب  ِتاغیلبت  هک  ییایند  دزاس ؛

ِدیپس مدرگ ، یهت  تسه  هدوب و  هک  باجح  هچ  ره  زا  مدنبب ، مارحا  مهاوخیم  ناناملسم ... یمامت  ِلامآ  يهبعک  نآ  مارحلا ، هّللا  تیب  ّجح 
هک هاگنآ  جح ، زا  تشگزاب  رد  دنکن  اّما ... مونـشب . ناج  هب  زین  ار  خـساپ  شاک  میوگب و  کیّبل  مهاوخیم  مورب . راگدرورپ  دزن  هب  دـیپس 
هن يدش ، تاقیم  لخاد  هن  : » هک دیآ  باطخ  دشابن و  یکّیبل  مارحا و  زامن ، تاقیم ، نآ  رد  دـنهدیم ، نامز [ یلو  تسد  هب  ار  ملمع  يهمان 

ییارحـص مراذگیم ، زورید  هدیتفت  يارحـص  رد  ياپ  یتفگ * * * » یتسار  قدص و  يور  زا  یکیّبل  هن  یتسب و  مارحا  هن  يدـناوخ ،  زامن 
یجاح رارقتـسا  لحم  هک  ساپـس  ار  يادخ  تسا . هدرک  رپ  ابیز  ياهنلاس  ار  شیاهنابایب  بلق  تسا و  هدش  نایجاح  دورف  ّلحم  زورما  هک 

نیرمرم ياهگنس  ار  نالیغم  راخ  ناور و  ياهنش  ياج  هدرک و  نشور  ینارون  ءیـش  نارازه  ار  زورید  ِنابایب  کیرات  دناهدرک . نییزت  ار 
رد باتک  هتـسد  هتـسد  زورما  دـنتفریم و  نایجاح  لابقتـسا  هب  امرخ  قبَط  قبَط  اب  ناـیموب  زورید  تسا . هتفرگ  نیمیـس  هیاـپ  ياهیلدنـص  و 

هدرـسف مبلق  مرادیمرب * * * . یکی  باتک  هنوگره  زا  منیچیم و  ياهویم  هخاش ، ره  زا  منکیمن و  يرکـشان  دـنراذگیم . نایجاح  رایتخا 
. دناهدرک زیمآدنق  ار  لِهالَه  رهز  هک  دـنامیم  ار  هراکم  رازاب  دـناهدرک . كََزب  باعل  گنر و  اب  ارچ  ار  یکاپان  یتسردان و  همه  نیا  تسا .
زا یکی  تسا . یکاپان  یتسردان و  زا  هدنکآ  نطاب  رد  تسا و  ضحم  یخلت  شنورد  اّما  دوریم ؛ نییاپ  روفلاب  دراد و  ینیریش  زا  یـشکور 

تماک رد  رهز  يرگهوشع ، اب  دـچیپیم و  ترود  هب  يزاّنط ، اب  هک  دـنامیم  ار  لاخ  طخ و  شوخ  راـم  رتراـگن . شقن و  رپ  رتاـبیز و  یکی 
دجـسم هّللا و  تیب  ياوه  لد ، هک  نامز  نآ  شیپ ، اـهلاس  یباـییمن * * * ... رد  ییاـین ، دوخ  هب  راـب  رگید  يوشن و  نوسفا  اـت  دزیریم و 

امغی هب  نم  زا  هاگدورف ـ  نلاس  دورو ـ  ودب  رد  مدوب  هتخودـنا  رفـس  يهشوت  يارب  هک  یباتک  دـنچ  نآ  مدـش . فّرـشم  هرمع  هب  درک ، يوبن 
رتابیز هچره  اهباتک  نیا  هک  سوسفا  متخادنا . نادـمچ  رد  هعلاطم  يارب  ار  ناشناگیار  یغیلبت  بتک  زا  یهوبنا  نآ ، ناوات  هب  نم  دـندرب و 

زا ییاـههنومن  متفرگ و  هنیمز  نیا  رد  ییاـهباتک  زین  ناتـسود  رگید  زا  ناریا ، هب  هـعجارم  زا  سپ  دوـب . رتیهت  ینید  قیاـقح  زا  دوـمنیم ،
. * * * تیاده يهمادا  رب  دشاب  یتارب  ترایز و  قیفوت  رد  دشاب  ياهنارکش  ات  مروآرد ؛ ریرحت  يهتـشر  هب  ار  بتک  نیا  شحاف  ياههابتـشا 

لابند ار  یفده  ناناملـسم ـ  هاگهلبق  رد  مه  نآ  هقرفت ـ  تلالـض و  زج  هک  تسا  ییاهملق  اهباتک و  ندیـشک  دـقن  هب  یپ  رد  راتـشون ، نیا 
ناتسبات 1386 ناشخرد  ناندع  دننکیمن .
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همّدقم

نیرتهب  » ار باتک  یـضعب  هک  اجنآ  ات  دـناشنیم ، ورف  ار  وا  يریگارف  شطع  دـنکیم و  باریـس  ار  یمدآ  حور  هک  تسا  ياهمـشچ  باتک ،
یبارس ایآ  دننک ، جیورت  نآ  رد  ار  مومـسم  دیاقع  دننکفیب و  قافن  رذب  باتک  رد  ياهّدع  رگا  اّما  دننکیم . یفّرعم  ناسنا » مدمه  تسود و 
یلـصا هاگیاج  ادخ -  يهناخ  رانک  رد  جح و  رفـس  رد  دیاب  ارچ  دـیناشک !؟ دـهاوخ  دوخ  لابند  هب  لصاحیب  ار  ناگنـشت  هک  دوب  دـهاوخن 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  يهناخ  رانک  رد  دیاب  ارچ  دشک !؟ ریوصت  هب  مشچ  تروص و  اب  ار  دنوادخ  هک  دوش  عیزوت  ییاههتشون  یـسانشادخ - 
كرش ار  تمحر  لوسر  نآ  سّدقم  دوجو  هب  تّبحم  راهظا  رهاظم  ناگیار ، ياهباتک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  فارطا  هلآ و  و 

دـیحوت و رد  دوخ  هک  نانآ  تفریذـپ  ناوتیم  هنوگچ  تسا . يداقتعا  لوصا  زا  ناناملـسم  یماـمت  رظن  رد  تّوبن  دـیحوت و  دـنک !؟ یفّرعم 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  هب  هّجوت  ای  دننک و  كرش  هب  مهّتم  ار  نارگید  دنتـسرپیم ، ار  ینامـسج  ییادخ  دناهتفر و  اطخ  هب  یـسانشادخ 

يهدافتـسا ءوس  زین  مالـسا و  لوصا  رگید  تّوبن و  دیحوت ، يهرابرد  نانآ  نخـس  رـصتخم ، نیا  رد  دنیامن ؟ دادـملق  یتسرپ  هدرم  قادـصم 
فلؤم دش . دهاوخ  هدیشک  دقن  هب  یمالسا ، عبانم  زا  نانآ 

لّوا لصف 

دیحوت

یهیدب نیاربانب  تسا . ینامـسآ  نایدا  یمامت  كرتشم  زمر  اتکی ، يادخ  هب  داقتعا  دیحوت و  تسین  شتـسرپ  يهتـسیاش  ینامـسج ، يادـخ 
ناناملـسم کیاکی  يهفیظو  هدومرف -  یفّرعم  ار  دوخ  دوخ ، هک  هنوگ  نادـب  لاعتم -  دـنوادخ  نتخانـش  عوضوم و  نیا  رد  لّمأت  هک  تسا 

ییادـخ تسا ، شوگ  مشچ و  اپ و  تسد و  ياراد  هک  ینامـسج  ِدـنوادخ  هک  تسا  رما  نیا  يامنهار  هداـس  هتکن ي  نیمه  هب  هّجوت  تسا .
ادخ يهناخ  رانک  رد  ادخ  یفّرعم  تشاد . دهاوخن  تدابع  یگتسیاش  تسا و  مسج  هب  جاتحم 

امن ناسنا  ییادخ 

هک یبتک  رد  رظتنم [ يدهم  لّسوت ، تعافش ، تّوبن ، هب  داقتعا  دننامه  یهلا -  نید  ره  رد  هیاپ  نیرتیـساسا  نیا  دیحوت -  هک  دید  میهاوخ 
ره زا  هک  دنوادخ  هب  داقتعا  ددرگیم . هضرع  هدش  فیرحت  تروص  هب  ادخ  ّتینادـحو  و  هدـش ، رگهولج  هنوراو  دوشیم ، عیزوت  جـح  رد 
هک نانآ  سوسفا  دص  تسا . هدش  یناسنا  دودحم  رّکفت  دنب  رد  یمدآ و  روصحم  نهذ  راتفرگ  اههتـشون  نیا  رد  تسا ، رتارف  يزرم  ّدـح و 

یـشخب مسج  يداو  رد  ار  یهلا  نارکیب  تاذ  دـناهتخادرپ و  دـنوادخ  هیبـشت  هب  دوخ  دـنناوخیم ، كرـشم  رفاـک و  یتـحار  هب  ار  نارگید 
«. دننادیم ندید  لباق  ار  ادخ  : » هک دماجنایم  اج  نادب  نانخس  نیا  دناهتخاس . دودحم 

دنوادخ يراگنا  مسج 

یسراف جاّجح  نیب  بجاو  ّجح  ماّیا  رد  یـسمش  لاس 83  ناتسمز  زا  تسا و  یـسراف  نابز  هب  هک  تعامج » تنـس و  لها  هدیقع   » باتک رد 
ناسحا ماعنا و  یگرزب و  تمظع و  هب  هتـسارآ  ياهرهچ  ياراد  ادـخ  هک  نیا  هب  میروآیم  نامیا  میناوخیم : نینچ  ددرگیم ، عیزوت  ناـبز 

يادـخ يارب  هک  نیا  هب  میروآیم  نامیا  تسا ... گرزب  میظع و  یمارگ و  تسد  ود  ياراد  دـنوادخ  هک  نیا  هب  میروآیم  ناـمیا  تسا ...
لها زاسب )... ام  رظن  ریز  ام و  یحو  اب  ار  یتشک  و  { ) اِنیْحَو َو  اِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْـصا  َو  : } دیامرفیم هک  نانچ  تسا ، یقیقح  مشچ  ود  یلاعت 

َو ُراْصبألا  ُهُکِرُْدت  ال   } يهیآ يهمجرت  رد  باتک  نیمه  رد  تساتود ... لاعتم  يادـخ  نامـشچ  هک  دـنالوق  نیا  رب  یگمه  تعامج  تنس و 
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وا نانمؤم  ترخآ  رد  نکیل   ) دیامنن كرد  ایند ) رد   ) ار وا  اهمشچ  دسیونیم : حیـضوت  همجرت و  ناونع  هب  هدنـسیون  َراْصبألا } ُكِرْدـُی  َوُه 
و ایند » رد   » ياهترابع هک  تسا  نشور  دید . دنهاوخ  ار  ادـخ  تمایق ، زور  رد  نانمؤم  هک  نیا  هب  میروآیم  نامیا  و ...  دـید ) دـنهاوخ  ار 

باتک ناگدنـسیون  یـصخش  ریـسفت  هدش و  هدوزفا  نآرق  يهفیرـش  يهیآ  نیا  يهمجرت  هب  دـید » دـنهاوخ  ار  وا  نانمؤم  ترخآ  رد  نکیل  »
اب یطابترا  تسا و  ریـسفت  نیمه  زا  هتفرگرب  زین  دـید » دـنهاوخ  ار  ادـخ  تمایق  زور  رد  نانمؤم  هک  نیا  هب  میروآیم  نامیا   » تراـبع تسا .

یبلاطم نینچ  ياراد  زین  دریگیم  رارق  نارئاز  سرتسد  رد  یبنلادجسم  مارحلا و  دجـسم  رد  یـسراف  يهمجرت  اب  هک  ییاهنآرق  درادن . هیآ 
ینـسُْحلا و اُونَـسْحأ  نیذَّلل  : } دـسیونیم سنوی  يهروس  يهیآ 26  لیذ  رد  ناتـسبرع ، ياـهنآرق  ناـبز  یـسراف  مجرتم  لاـثم ، يارب  تسا .

ترابع مه  زاب  هک  تسا  نشور  یلاعت . يادـخ  تیؤر  ینعی  تسا . نآ  رب  هدایز  تشهب و  ناـشیارب  دـندرک ، يراـکوکین  هک  ناـنآ  ةَداـیز }
هکم و رد  یبرع  نابز  هب  هک  يرگید  باتک  رد  تسا . مجرتم  یـصخش  ریـسفت  درادن و  دوجو  نآرق  يهیآ  رد  یلاعت » يادخ  تیؤر  ینعی  »
ات دنامیم ) اجنآ  رد  و   ) دـیآیم نییاپ  ایند  نامـسآ  تمـس  هب  شرع ) زا   ) بش ره  ام  راگدرورپ  میناوخیم : نینچ  دوشیم ، عیزوت  هنیدـم 

، دـیحوت زا  یتشادرب  نینچ  میوگیم . باوج  ار  وا  دـناوخب  ارم  سک  ره  دـیوگیم : هاـگنآ  دـسریم ؛ ییاـهتنا  موس  کـی  هب  بش  هک  نیا 
دنوادخ یترطف  ره  دنیبب ؛ ار  تاقولخم  اهنآ  اب  هک  یمـشچ  ود  ای  مشچ  اب  هن  اما  دباییم  انیب  ار  دنوادخ  هک  تسا  یمدآ  يرطف  داقتعا  ریاغم 
دونـشب ار  قیالخ  يادص  ات  دیایب  نییاپ  شرع  زا  دیاب  دنوادخ  هک  نیا  هن  دنیبیم  رظان  رـضاح و  اج  همه  رد  ار  وا  دنادیم و  ناکم  قلاخ  ار 
دیحوت اب  نایباّهو  ییانـشآان  رگناشن  و  تاذ -  رد  كرـش  تاداقتعا -  نیرتدـب  زا  یکی  نانخـس ، نیا  دـیآرب . تباجتـسا  ددـصرد  هاگنآ  و 

. دنرادن ییابا  دوخ  نافلاخم  ندناوخ  رفاک  كرشم و  زا  لاح  نیع  رد  دننادیمن و  ار  يدیحوت  تاّیبدا  نانیا ، هک  سوسفا  تسا . نیتسار 

نوگانوگ ياهنابز  هب  تاذ ، رد  كرش  يهعاشا 

دهاوخ یپ  رد  ار  دوخ  یفنم  راثآ  هک  دوشیم  جـیورت  مه  رگید  ياهنابز  هب  یّتح  یتاداقتعا  نینچ  لمع ، رد  هک  تسا  فّسأت  یـسب  ياج 
Narrated Ibn Umar (And Abu Huraira)...: On The Day Of دــینک : تـّقد  هنوــمن  نــیا  هــب  تــشاد .
Resurrection Allah Will Grasp The Whole (Planet Of) earth by his hand and all the heavens

مامت دنوادخ  زیخاتسر  زور  رد  تسا : لقن  هریرهوبا ) و   ) رمع دنزرف  زا  " . in his Right, then he will Say "I am the King
هب متــسه . هاــشداپ  نـم  دــیوگیم : هـتفرگ ، شیوــخ  تـسار  تـسد  رد  ار  اهنامــسآ  دریگیم و  شیوــخ  تــسد  رد  ار  نــیمز  هرک ) )
هچ تسا ، يریـسافت  نینچ  يواـح  هک  نوگاـنوگ ، ياـهنابز  هب  هدـش  پاـچ  ياـهنآرق  ناتـسبرع و  ّتیباـهو  ژاریترپ  ياـهباتک  ، یتـسار

!؟ دروآ دهاوخ  ناغمرا  هب  ناناملسم  يارب  ار  دیحوت  زا  یتشادرب 

میوش دحّتم  دیحوت  مچرپ  ریز 

رد طلغ  تشادرب  ياج  هب  ینعی  تسا . دیحوت »  » یـساسا لصا  رد  میهافم  حیحـصت  يارب  شالت  رادیاپ ، یتدـحو  داجیا  يارب  هیـصوت  نیلّوا 
همه دـنوادخ  تمایق ، زور  رد   » مییوگب دریگیم » ار  اهنامـسآ  مامت  يرگید  اب  نیمز و  هراّیـس  یکی  اـب  دراد و  تسد  ود  دـنوادخ   » هکنیا

ِدِحاْولا ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُکـْلُْملا  ِنَِمل  دـیامرفیم { : هاـگنآ  تسوا ». ّطلـست  هرطیـس و  تحت  زیچ  همه  هتفرگ و  شیوـخ  دـنمتردق  دـی  رد  ار  زیچ 
ًالّوا ات  درادـن  تروص و ... تسد ، مشچ ، ییادـخ  نینچ  تسا . راهق  ياتکی  دـنوادخ  يارب  تسیک ؟ يارب  زورما  یهاشداپ  کلم و  ِراَّهَْقلا }

ار اتکی  يادخ  { » ٌءْیَـش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  دـنوش { . راتفرگ  هیبشت  يداو  هب  شناگدـنب  ًاثلاث  ددرگ و  دودـحم  نآ  هب  ًایناث  دـشاب و  نآ  هب  دـنمزاین 
نیرتگرزب رگا  یّتح  دیآ ، مشچ  هب  هچ  ره  هک  ارچ  تسین ؛ ندید  لباق  ترخآ  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  دـنوادخ  تسین ». يدـننام  لثم و  چـیه 

اهراب زور  ره  یناملـسم  ره  و  دیآرد » فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دنوادخ  ربکا ؛ هّللا   » ترابع اب  تسا و  دودحم  مه  زاب  دـشاب ، قولخم 
كرد ار  وا  اـهمشچ  َراـْصبَألا } ُكِرْدـُی  َوُه  َو  ُراـْصبَألا  ُهُکِرْدـُت  ـال  يهیآ { : دـیابن  تهج  نیمه  هب  دراد . تریاـغم  دـنکیم ، رارکت  ار  نآ 
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اذل مییامن ، هفاضا  يزیچ  هیآ  هب  مینک و  ریـسفت  شیوخ  لیم  هب  ار  دنیبیم . دنرگنیم ـ  ناگدید  ار  هچنآ  و  ار ـ  ناگدید  وا  یلو  دـنکیمن 
ار دـنوادخ  ترخآ  ایند و  رد  یناسنا  چـیه  هکلب  دـید .»! دـنهاوخ  ار  دـنوادخ  ترخآ  رد  اّما  دـننیبیمن ؛ ار  ادـخ  ایند  رد  نانمؤم  مییوگن « 

. دراد حیرصت  بلطم  نیا  رب  نآرق  يهیآ  هک  هنوگنامه  دید ؛ دهاوخن 

نخس يهصالخ 

هب هک  تسا  نآ  زا  رترب  رتگرزب و  دـنوادخ   » ینعی ربکا » هّللا   » تراـبع مینادـب . هّزنم  كاـپ و  هیبـشت ، هنوگ  ره  زا  ار  ادـخ  ینعی  دـیحوت  1 ـ
اب ار  یهلا  دـیحوت  نایباّهو  2 ـ دـننکیم . هّجوت  نآ  هب  زاـمن  ره  اـب  زور و  ره  ناناملـسم  دراد و  هراـشا  هتکن  نیمه  رب  زین  دـیآ » رد  فـصو 

نیموصعم تایاور  نآرق و  هک  تسا  یهیبشت  نامه  داقتعا ، نیا  دناهدرک . اجهباج  تسا ، تروص  مشچ و  ود  تسد ، ود  ياراد  هک  ییادخ 
. دننکیم مهّتم  رفک  كرش و  هب  ار  نارگید  دناهتفر ، طلغ  هب  دیحوت  مهف  رد  دوخ  هک  نایباّهو  3 ـ دنکیم . یفن  ار  نآ  مالسلا  مهیلع 

مود لصف 

تّوبن

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز 

تّیعقاو نیرتابیز  ای  تعدب 

یبلق و طابترا  هنوگره  هکلب  دـنهدیم ، هولج  ّتیمها  مک  ار  يوبن  فیرـش  ربق  ترایز  اهنت  هن  ناـگیار  رهاـظ  هب  ِبتک  نیا  ناگدننکرـشتنم 
عیزوت رامـشیب  دادـعت  هب  ناـگیار و  تروص  هب  هک  یبـتک  رد  ناـیباّهو  دـننکیم . ریفکت  شیوـخ  نیتـسار  ربـهر  اـب  ار  ناناملـسم  یفطاـع 
فوطی وا  اهَلِّبَُقی  وأ  ةرجحلاب  حسمتی  نأ  دحِأل  زوجیالو  دنرامشیم . تعدب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  حیرـض  ندیـسوب  یّتح  دوشیم ،
دشکب تسد  يوبن ) فیرش  حیرض  و   ) ربمایپ هناخ  هب  یـسک  تسین  زیاج  ةرکنم . ۀعدب  وه  لب  حلاصلا  فلـسلا  نع  لقُنی  مل  کلذ  َّنأل  اهب .

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هباحـص   ) حـلاص فلـس  زا  مادـک  چـیه  زا  بلطم  نیا  اریز  دـنک . تکرح  نآ  درگ  رب  اـی  دـسوبب و  ار  نآ  اـی 
رد هچنآ  فالخرب  دوشیم . هدرمش  تشز  ياهتعدب  زا  یلمع  نینچ  هکلب  تسا ؛ هدشن  لقن  دنتسه ) تنس  لها  لوبق  دروم  هک  یناگرزب 

هدمآ هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ياهتیاکح  رادرکوکین ) ناگتشذگ  حلاص (  فلـس  زا  هکلب  تسین ، تعدب  اهنت  هن  لمع  نیا  تسا ، هدمآ  الاب 
هدیدن هدـش ـ  هراشا  نآ  هب  ناوارف  نّنـست  لها  عبانم  رد  هک  ار ـ  بلاطم  نیا  یباّهو ، نارـشان  هک  تسا  نکممان ـ  هکلب  دـیعب ـ  رایـسب  تسا .

هک يراصنا » بّویاوبا  لمع «  هب  ناوتیم  لاثم  يارب  دنهدیم . هولج  هنوراو  ار  نخـس  نیا  لماک  یهاگآ  اب  نایباّهو  دیآیم  رظن  هب  دنـشاب .
. درک دانتسا  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روهشم  باحصا  زا  حلاص و  فلس  یتسار  هب 

يراصنا بویاوبا  طسوت  يوبن  فیرش  ربق  ترایز 

بوّیأوبأ وه  اذاـف  هیلع  لـبقأف  معن ؛ لاـق  عنـصت ؟ اـم  يردـتأ  لاـقو : ِِهتبقَِرب  َذَـخأَف  ِربقلا  یلع  ُهَهجو  ًاعِـضاو  ًـالجر  دـجوف  ًاـموی  ناورم  لـبقأ 
اوُکبَتال لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  َلوسر  ُتعمس  رجحلا ؛ ِتآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  َلوسر  ُتئج  لاقف : هنع  هّللا  یـضر  يراصنألا 

زا هک  مَکَح  دنزرف   ] ناورم يزور  هاجرخی . ملو  دانسإلا  حیحص  ثیدح  اذه  هلهأ . ُریغ  ُهَِیلَو  اذإ  هیلع  اوُکبا  نکلو  ُهلهأ ، ُهَِیلَو  اذإ  نیّدلا  یلع 
هچ ینادیم  تفگ : تفرگ و  ار  وا  ندرگ  تسا . هداهن  ربمایپ  فیرـش  ربق  رب  تروص  هک  دـید  ار  يدرم  دوب ] هیما  ینب  هیواـعم و  نارادـفرط 

بّویاوبا تسا . هلآ ]  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روهشم  یباحـص   ] يراصنا بّویاوبا  هک  دید  تشادرب  ربق  زا  رـس  درم  نآ  یتقو  ینکیم ؟
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: دومرف هک  مدینش  ترضح  نآ  زا  ماهدمآ . ادخ  لوسر  دزن  هب  هکلب  ماهدماین . گنـس  غارـس  نم  منکیم ] هچ  هک  مناد  یم   ] يرآ داد : خساپ 
هدهع هیواعم ] ناورم و  دننامه   ] نالهاان هک  دییرگب  ماگنه  نآ  هکلب  دنوشیم ؛ نآ  راد  هدهع  ناگتسیاش  هک  نامز  نآ  دینکن  هیرگ  نید  رب 

ود ناگدنـسیون   ) ملـسم يراخب و  طرـش  ساسا  رب  ثیدح  نیا  ياهدنـس  دنکیم : هفاضا  يروباشین  مکاح  سپـس  دـندرگ . نآ  یلاو  راد و 
ربق هب  لّسوت  هّجوت و  حـلاص ،  فلَـس  داقتعا  يرآ ، دـناهدرواین . ار  نآ  شیوخ  بتک  رد  ود  نآ  اما  تسا ، حیحـص  نایّنـس ) روهـشم  باتک 

هک یتمحر  ربماـیپ  دـننکیم . ضارتعا  لـمع  نیا  هب  هک  دنتـسه  هیما  ینب  ناورم و  لآ  نیا  تسا و  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  فیرش 
تّبحم راهظا  هوحن  نیا  زا  ار  ناناملـسم  دـنراگنایم و  تعدـب  ار  حیرـض  ندیـسوب  نانیا ، هک  میدرک  هدـهاشم  تساوخ  يزیچ  وا  زا  دـیابن 

هب كرـش  زین  یهاوخ  تجاـح  یفطاـع و  طاـبترا  دوشیم -  عیزوت  يوبن  دجـسم  نارئاز  نیب  هک  يرگید -  باـتک  رد  دـنرادیم . رذـحرب 
نم هبلطو  ۀجاح ... ءاضق  ملـسو  هلآو ]  ] هیلع هّللا  یلـص  لوسرلا  لأسی  نأ  دـحأل  زوجیالو  میناوخیم : نینچ  هنیمز  نیا  رد  دـیآیم . باسح 

تجاـح و  دـهاوخب ... ار  شتجاـح  ملـسو  هلآو ]  ] هیلع هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسین  زیاـج  سک  چـیه  يارب  هللااـب . كرـش  تاومـألا 
. تسادخ هب  كرش  ناگدرم ، زا  شیهاوخ 

ترایز عوضوم  رد  نایباّهو  اب  نّنست  لها  رظن  فالتخا 

هّجوت هنومن  نیا  هب  میـشاب . دهاش  قوف  ياعّدا  اب  تریاغم  رد  ار  یناوارف  دراوم  نّنـست  لها  كرادـم  رد  مه  زاب  هک  تشاد  دـهاوخن  یبّجعت 
دمآ هنیدم  هب  ینیشن  هیداب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نفد  زا  سپ  زور  هس  : » دنکیم تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ] : ] دینک

ربخ ادـخ  زا  وت  میدرک ، تعاطا  یتفگ و  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : تخیر و  دوخ  رـس  رب  نآ  كاخ  زا  دـنکفا و  ترـضح  نآ  ربق  رب  ار  دوخ  و 
وت دزن  هب  دندرک  متس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نانآ  رگا  : » تسا هیآ  نیا  هدش  لزان  وت  رب  نآرق  رد  هچنآ  هلمج  زا  میتفای . ربخ  وت  زا  ام  يداد و 
نم کنیا  دنتفاییم . » نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم  رافغتـسا  ناشیا  يارب  مه  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دـندمآیم و 

بلاج دیزرمآ ». اروت  دنوادخ  هک : دمآ  ادن  فیرش  ربق  لخاد  زا  ینک . رافغتسا  میارب  مهاوخیم  مدمآ و  وت  يوس  هب  مدرک . متس  مدوخ  رب 
یلع هقفلا   » ِباتک ّفلؤم  هک  اجنآ  ات  دنراذگیم ؛ مارتحا  ناشیا  اب  طبترم  راثآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نایّنـس  یمامت  هک  تسا  نآ 
ّیبن مرح  نیا  ایادخ ، : » وگب تسرف و  دورد  تاولـص و  ربمایپ  رب  يدید  ار  هنیدم  رهـش  رود ، زا  هک  یماگنه  دـسیونیم : هعبرألا » بهاذـملا 

« تسرف دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ  : » وگب يدـش  دجـسم  لخاد  هک  هاگنآ  سپ  هدـب ... ». رارق  شتآ  زا  نم  ناما  ار  نآ  سپ  تسوت ،
ار ترـضح  نآ  راقواب  اـبیز و  هرهچ  تسیاـب ... هلبق  هبور  ترـضح و  نآ  فیرـش  رـس  يـالاب  ورب و  ادـخ  لوسر  ربق  يوس  هب  زیخرب و  سپ 
ادـخ و ربمایپ  يا  وت  رب  مالـس  : » وگب سپ  دونـشیم . ار  تیادـص  تسا و  هاگآ  وت  لاـمعا ]  ] هب هدـیباوخ و  شربق  رد  هک  ییوگ  نک . روصت 
. تسا هدرک  شرافـس  وت  هب  هک  ار  سک  نآ  مالـس  ناسرب  و  ییادـخ ... » لوسر  وت  هک  مهدیم  تداهـش  داب ! وت  رب  ادـخ  تکرب  تمحر و 

مامت وا و  عیفـش  سپ  دنوادخ ، يوس  هب  دنکیم  تعافـش  بلط  وت  زا  نالف . دـنزرف  نالف  فرط  زا  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  : » وگب سپ 
ماگنه هب  ار  شیوخ  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  راذگب  نآ  يور  رب  ار  تتسد  ورب و  ربنم  يوس  هب  سپس  شاب ... » ناناملسم 

اهنت هن  نایباّهو  ناناملـسم ، یمامت  رظن  فالخرب  میدـید  هچنانچ  يوش . دـنمهرهب  ادـخ  لوسر  تکرب  زا  اـت  داـهنیم  نآ  يور  رب  ینارنخس 
يهضور ترایز  دننکیم  شالت  دننکفایم و  ههبش  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ترایز  لصا  رد  هکلب  دننکیم ، راکنا  ار  قوف  دراوم 

دـیآیم و رد  راون و ... باتک و  هوزج و  راتـشون و  تروص  هب  لطاب  داقتعا  نیا  فّسأت  لامک  اب  دـنهد . ناـشن  یعرف  يرما  ار  يوبن  فیرش 
طابترا دـننکیم  شالت  نایدا  یمامت  هک  یناهج  رد  ددرگیم . عیزوت  هوبنا  ناـگیار و  تروص  هب  يوبن  دجـسم  ادـخ و  يهناـخ  نارئاز  نیب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  اب  طابترا  عطق  رب  ناشـشالت  مامت  ياهدع  ارچ  یتسار  هب  دننک ، مکحتـسم  ناشنید  ربهر  اب  ار  دوخ  ناوریپ 
ربق تراـیز  میناوخیم ... : نینچ  دوشیم  عیزوت  هنیدـم  هّکم و  رد  لاـس  ره  هک  هرمع » ّجـح و  ياـمنهار   » باـتک رد  تسا !؟ هدـش  زکرمتم 

. جح يادا  طورش  زا  یطرش  هن  تسا و  بجاو  هن  مدرم ، يهّماع  زا  یضعب  نامگ  فالخرب  مّلس  و  هلآو ]  ] هیلع هّللا  یَّلص  ربمایپ 
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دسیونیم دهدیم و  يرتشیب  حیضوت  یباّهو  ناربهر  زا  یکی 

رفـس تراـیز  دـصق  هب  دـیابن  دـنیآیم  هنیدـم  يوس  هب  رود  زا  هک  یناـسک  جـح ... یلوبق )  ) طرـش هن  تسا و  بجاو  هن  يوبن  ربـق  تراـیز 
(. دادیم ماجنا  ار  نآ  و   ) درکیم تلالد  نآ  هب  ناملسم )  ) تّما دیاب  دوب  یعرش  نارگید  ادخ و  لوسر  ترایز  دصق  هب  رفـس  رگا  دنیامن ...

خساپیب شیوخ ، نابطاخم  نهذ  رد  ار  اهلاؤس  نیا  دننکیم و  مالعا  عورشمان  ار  یترایز  رفـس  الاب ، بلاطم  ناگدنـسیون  هک  تسا  نشور 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز  ایآ  تسین !!؟ یعرش  ندرک ، رفس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترایز  دصق  هب  ایآ  دنزاسیم : اهر 

کی چیه  ایآ  تسین !!؟ عورشم  یترایز  رفـس  اّما  تسا  زیاج  ییاهرفـس  نینچ  هک  تسا  رتشزرایب  يراجت ، ای  یحیرفت و  ياهرفـس  زا  هلآ 
هب دنانّنـست ، لها  هژیو  هب  ناناملـسم و  مارتحا  دروم  هک  یناگتـشذگ  هک  تسا  هنوگچ  دـنکیمن !؟ تلـالد  یبلطم  نینچ  رب  مالـسا  تّما  زا 

؟ دناهدیزرو تردابم  یلامعا  نینچ 

یشبح لالب  ترایز  زا  ابیز  یتیاکح 

و میناوخب : تسا ، هدش  لقن  نّنـست  لها  ربتعم  بتک  زا  هک  ار  لیذ  تیاکح  ترایز ، يارجام  رد  نایباّهو  يهنیـشیپ  یـسررب  زا  لبق  دراد  اج 
هنوگنامه دوب ... ادخ ـ  لوسر  نّذؤم  یـشبح ـ  لالب  دمآ ، هنیدم  هب  ماش  زا  ترـضح  نآ  ربق  ادخ و  لوسر  ترایز  دـصق  هب  هک  یناسک  زا 

رد ار  ترضح  نآ  هلآ ]  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نّذؤم  یـشبح [  لالب  تسا : هدرک  لقن  ار  ناتـساد  نیا  یلاع  يدنـس  اب  رکاسع  نبا  هک 
دـش و رادـیب  لالب  ییآ ؟ نم  ترایز  هب  هک  تسا  هدـشن  نآ  تقو  اـیآ  لـالب ! يا  تسا ، ییاـفج  هچ  نیا  دـیامرفیم : وا  هب  هک  دـید  باوخ 
درک و نتـسیرگ  هب  عورـش  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربـق  تراـیز  هب  دـش و  راوس  دوخ  بکرم  رب  تشگ . نوزحم  نیگهودـنا و 

نیا حرش  رد  یّنس ، ياملع  زا  یکبُـس  دیـسوب . دیـشک و  شوغآ  رد  ار  ود  نآ  دندمآ ، نیـسح  نسح و  نوچ  داهنیم . ربمایپ  ربق  رب  تروص 
؛ تسین یـشبح  لالب  باوخ  ایؤر و  هب  اهنت  ترایز  يارب  رفـس  ندوب ـ  عورـشم  رد ـ  ام  دامتعا  دسیونیم : روبق  ترایز  دـییأت  رد  ثیدـح و 

دجـسم رانک  رد  هک  یبتک  رد  دـیاب  ارچ  لیـصافت ، نیا  اب  تسوا . لمع  رب  يدـییأت  اهنت  لالب  يایؤر  و  تسا ... یـشبح  لـالب  لـمع  هب  هکلب 
زا راتفر  نیا  هک  ارچ  دسوبب ؛ ار  نآ  ای  دـشکب و  تسد  ربمایپ  ربق  هب  یـسک  تسین  زیاج  میناوخب : دوشیم ، عیزوت  دّدـعتم  ياهنابز  هب  یبّنلا 

يهباحص زا  یـشبح  لالب  يراصنا و  بّویاوبا  لاثما  ایآ  دیآیم . رامـش  هب  تشز  یتعدب  هکلب  تسا ؛ هدشن  لقن  حلاص  فلـس  زا  کی  چیه 
؟ دنتسین حلاص  فلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یباّهو يهقرف  يرکف  سّسؤم  دزن  ترایز  يهنیشیپ 

وریپ هک  نایعیش ـ  اهنت  هن  تسا و  هتفای  جاور  بهذم ـ  یلبنح  هیِْمِیتنبا  ّتیباّهو ـ  يداقتعا  راذگهیاپ  طّسوت  هک  تسا  یتعدب  رکف ، زرط  نیا 
اهیلبنح یّتح  بهذمیّنـس و  يهقرف  راهچ  ره  هکلب  دنافلاخم ـ نآ  اب  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هب ترایز ، يارجام  رد  هیمیتنبا  اب  نایّنـس  تفلاخم  دناهدرک . تفلاخم  نآ  اب  زین  تسا  لبنح ـ  دمحا  اهنآ ـ  ماما  وریپ  هقف  رد  هیمیتنبا  هک 
وا نامز  یّنس  ناملاع  يدیاقع ، نینچ  رشن  دوب . روهـشم  روهظون  ياهاوتف  بیجع و  دیاقع  راشتنا  هب  هیمیتنبا  دماجنا  یم  يو  ندش  ینادنز 

یهورگ دنکیم : وگزاب  نینچ  ار  وا  نداتفا  نادنز  هب  يارجام  خیرات ، دندرک . نادنز  یهار  ار  يو  ماجنارس  هک  دومن  کیرحت  نانچ  نآ  ار 
نآ رب  نّنـست  لها  یمامت  هک  تسا  ّتنـس  تلیـضف و  مّلـس  و  هلآو ]  ] هیلع هّللا  یَّلـص  يوبن  ربق  ترایز  دـنتفگ : نینچ  نّنـست  لها  ياـملع  زا 
وا ییاهاوتف  نینچ  رشن  زا  دوش و  هتـشاد  زاب  یلطاب  ياواتف  نینچ  زا  املع  طّسوت  هک  دیاب  هیمیتنبا ]  ] روکذم يهدنهد  اوتف  اّما  دنراد . عامجا 

1ـ تسا : نینچ  دـندرک ، اضما  ار  روتـسد  نیا  هک  یناـسک  ماـن  دـنیامن . سبح  نادـنز  رد  ار  وا  درکن ، لوبق  هک  یتروص  رد  دـننک و  عنم  ار 
يراصنا يریرج  نب  دّـمحم  رـصم ، یفنح  ةاضقلا  یـضاق  2 ـ ۀعامج . نب  هّللادعـس  نب  میهاربا  نب  دّمحم  رـصم ، رد  بهذـم  یعفاش  یـضاق 
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نامه سپـس  هدرک و  هبوت  زین  ًالبق  هک  ارچ  دنک ؛ هبوت  رگا  یّتح  دنکفا ؛ نادـنز  هب  ار  وا  دـیاب  تروص  ره  رد  هک  دـنکیم  هفاضا  وا   ) یفنح
تخس وا  رب  نادنز  رد  دیاب  دیامنیم : هفاضا  وا   ) یکلام رکبوبا  نب  دّمحم  رصم ، ياه  یکلام  گرزب  یتفم  3 ـ تسا ). هداد  هعاشا  ار  دیاقع 

رگید داقتعا و  نیا  یسدقملا . رمع  نب  دمحا  رصم  یلبنح  یضاق  4 ـ دوش ). يریگولج  وا  ياههدسفم  رگید  دساف و  هدیقع  نیا  زا  ات  تفرگ 
ربق ترایز  يهلأسم  رد  وا  ياوتف  هک  نیا  ات  دتفیب . نادنز  هب  اهراب  دوخ ، نامز  بهذم  یّنـس  ياهقف  روتـسد  هب  يو  هک  دش  ثعاب  وا  دـیاقع 

نادنز رد  لاس 728 ) لاّوش   ) رمع رخآ  اـت  دوش و  هدیـشک  دـنب  هب  لاس 726  نابعـش  رد  دـیدرگ  ببـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  فیرش 
. دشاب

شتاداقتعا هیمیتنبا و  اب  نایّنس  تفلاخم 

هب زین  تسا ـ  هتـشون  باـتک  هعیـش  بهذـم  ّدـض  رب  هک  ینالَقْـسَع ـ  رَجَحنبا  یّتـح  هک  دـش  يزیگناهنتف  ببـس  يّدـح  هب  رّکفت ، نیا  جاور 
وا ناج  لام و  دشاب ، هیمیتنبا  داقتعا  هب  دقتعم  سک  ره  هلام . همد و  َّلح  ۀَّیمیتنبا  ةدیقع  دقتعا  نم  دنکیم : در  ار  نآ  تروص  نیرتدیدش 

لها نایم  رد  : ) دـناهداد هّجوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  فیرـش  ربق  ترایز  ندوب  یعامجا  هب  زین  نّنـست  لها  ياملع  رگید  تسا . لـالح 
ربق ترایز  تسا : هتفگ  ضایع  یـضاق  دراد . دوجو  عامجا  تسا ) ّتنـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  فیرـش  ربق  تراـیز  هکنیا  رب  نّنـست 

هک دـنراد  عامجا  املع  زا  يدایز  هورگ  دراد . دوجو  نآ  رب  يدایز  لـیاضف  دـنراد و  عاـمتجا  نآ  رب  هک  تسا  ّتنـس  ناناملـسم  نیب  ربماـیپ 
. تسا هدرک  تیاکح  ار  بلطم  نیا  يوََون  هک  هنوگنامه  تسا ؛ بحتسم  يرما  نادرم  يارب  ربمایپ  ربق  ترایز 

نخس يهصالخ 

تسا و لامعا  نیرتهب  زا  ناناملـسم  داقتعا  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگراب  ترایز  دصق  هب  ترفاسم  يوبن و  مرح  ترایز  1 ـ
هک یلاح  رد  دنهدیم ، تبسن  ناناملسم  مامت  هب  ار  یترایز  رفـس  ندوب  زیمآرفک  هب  داقتعا  نایباّهو  2 ـ دننادیم . تعدب  ار  نآ  نایباّهو  اهنت 

، سدقم دوجو  نآ  هب  هّجوت  لّسوت و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  فیرش  ربق  ندیـسوب  3 ـ تساهنآ . دوخ  يهتخادرپ  هتخاس و  داقتعا  نیا 
رد ار  شیوخ  تسردان  داقتعا  ناـیباّهو  4 ـ دنتـسه . ّتیعقاو  نیا  راکنا  ددـصرد  نایباّهو  اما  دوشیم ؛ تفای  ناوارف  زین  نّنـست  لها  عبانم  رد 

لوسر ربق  ناگدننکترایز  يوبن و  دجسم  نارئاز  تسیک ؟ رازگ  تعدب  یتسار  هب  کنیا  دننکیم . عیزوت  ناگیار  هب  رـشتنم و  عیـسو  ژاریت 
هب نایباّهو  ربمایپ  زا  ناناملـسم  يرود  يارب  یمیدـق  ياهبرح  ترایز ، عوضوم  رد  یخیراـت  ینتم  فیرحت  اـی ... هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
ادخ لوسر  ترایز  اب  هک  دننکیم  مهّتم  ار  ناناملسم  بیذاکا ، رـشن  اب  تسا ، جح  نامز  رد  شهاگیاج  هک  مالـسا  تّما  ندرک  دحّتم  ياج 
نهک نوتم  فیرحت  يراکتسد و  زا  یّتح  فدـه ، نیا  هب  لین  يارب  دـنهدیم . ماجنا  زیمآكرـش  لمع  وا ، زا  یهاوختعافـش  لّسوت و  و 

ربق ةرایز  یف  لصف  دـسیونیم : راکذألا  شیوخ  باـتک  رد  ياّفوتم 676  نّنـست و  لها  روهـشم  ياملع  زا  يوََون  دـنرادن . ییابا  زین  یخیرات 
و هلآو ]  ] هیلع هّللایَّلـص  هّللا  لوسر  ةرایز  یلإ  هّجوتی  نأ  ّجـح  نم  ّلکل  یغبنی  هنأ  ملعا  اـهراکذأ . مّلـسو و  [ هلآو ] هیلع هّللایَّلـص  هّللا  لوسر 

اذإف تابلّطلا ، ِلضفأ  یعاسملا و  َحبرَا  تابُرُقلا و  ّمَهأ  نم  مّلسو  [ هلآو ] هیلع هّللایَّلص  هترایز  ناف  نکی ، مل  وأ  ِهِقیرط  کلذ  ناک  ءاوَس  مّلس ،
، اهب فرَُّعی  ام  اهِمَرَحو و  ۀَنیدَملا  ِراجشا  یلع  هُرصب  َعَقَو  اذاف  هقیرط ، یف  مّلس  و  هلآو ]  ] هیلع هّللا  یَّلـص  هیلع  ِةالّـصلا  نم  َرثکا  ةرایزلل  هّجوت 

یف اهب  هَدعـُسی  نا  مّلـسو و  [ هلآو ] هیلعهّللایَّلـص ِِهترایزب  هَعفنی  نأ  هّللا  َلأس  مّلـس و  و  هلآو ]  ] هیلع هّللا  یَّلـص  هیلع  میلـستلاو  ةالـصلا  نم  داز 
ِکتعاط َلهأ  كَءایلوا و  هْتقزر  ام  مّلسو  [ هلآو ] هیلعهّللایَّلص کِّیبن  ِربق  ِةرایز  یف  ینقزراو  کتمحر  باوبا  َّیلع  حتفا  مهللا  لقیلو : نیرادلا 

هک سک  ره  نادب  نآ . ياهاعد  و  هلآ ] ] وهیلعهللایلـص ادخ  لوسر  ربق  ترایز  يهرابرد  تسا  یلـصف  لوؤسم . َریخ  ای  ینمَحرا  یلرِفغا و  و 
وا ریـسم  رد  ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  هاوخ  دنک ، زین  هلآ ] ] وهیلعهللایلـص ادخ  لوسر  ترایز  گنهآ  تسا  هتـسیاش  ددرگیم ، جـح  مزاع 

صخـش هک  ینامز  سپ  تسا . فادها  نیرترب  راک و  نیرتدنمدوس  ادخ ، هب  بّرقت  لیاسو  نیرتمهم  زا  ناشیا  ترایز  اریز  دشابن . ای  دـشاب 
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نآ مئالع  مرح و  هنیدم و  ناتخرد  هب  شمشچ  نوچ  دتسرف و  ناوارف  دورد  وا  رب  هار  رد  تساجهب ] ، ] دنکیم ترـضح  نآ  ترایز  گنهآ 
، نآ ساپ  هب  دنادرگ و  دنمدوس  وا  يارب  ار  ترایز  نیا  هک  دنک  تساوخرد  دنوادخ  زا  دیازفیب و  ترضح  نآ  رب  مالس  دورد و  رب  دتفایم ،
ياشگب و نم  رب  ار  تتمحر  ياهرد  ایادخ ، راب  ینعی  حَتفا »... مَّهللا  : » دیوگب ار  رکذ  نیا  دیاب  و  دنک . اطع  يو  هب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس 

رارق تمحر  دروم  ارم  ياشخبب و  نم  رب  رادـب و  ینازرا  یهدیم ، تتعاط  لها  ایلوا و  هب  هک  ار  ياهرهب  نآ  تربمایپ ، ربق  ترایز  رد  نم  هب 
تختیاپ  ) ضایر رد  يدهلاراد  يهسّـسؤم  طّسوت  باتک  نیمه  ام  رـصع  رد  اما  یناگدـننک . تساوخرد  بولطم  نیرتهب  هک  یـسک  يا  هد ،

ةرایز یف  لصف  دهدیم : رییغت  نینچ  ار  تمـسق  نیا  قیقحت ، مسا  هب  طووانرا  رداقلادبع  مان  هب  يدرف  دوشیم و  پاچ  يدوعـس ) ناتـسبرع 
اذاف هقیرط  یف  هیلع  ةالّصلا  نم  رثکی  نا  هّللا  لوسر  دجسم  ةرایز  دارأ  نم  بحتسی  هنأ  ملعا  مّلـسو . هلآو ] ] هیلعهّللایَّلـص هّللالوسر  دجـسم 

هعفنی نأ  هّللا  لأس  مّلس و  و  هلآو ]  ] هیلع هّللا  یَّلـص  هیلع  میلـستلا  ةالّـصلا و  نم  داز  اهب  فّرعی  امو  اهمرحو  ۀنیدملا  راجـشا  یلع  هرـصب  َعقو 
کّیبـَن دجــسم  ةَراــیز  یف  ینقزرا  کــتمحر و  باوـبأ  یلع  حــتفا  َّمـهّللا  لــقیل : نیرادــلا و  یف  اــهب  هدعــُسی  نا  هدجــسمل و  هتراــیزب 
مینکیم هدهاشم  نتم ، ود  يهسیاقم  رد  لوؤسم . ریخ  ای  ینمحرا  یلرفغا و  کتعاط و  لها  كءایلوا و  هتقزر  ام  مّلـسو  [ هلآو ] هیلعهّللایَّلص

نایباّهو دـنیآشوخ  هک  هلآ »  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترایز   » ای هلآ »  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  فیرـش  ربق  ترایز   » ياـهترابع هک 
هدـیدرگ فذـح  تسا ، تراـیز »  » ناوارف باوث  رگتیاـکح  هک  ییاـههلمج  یّتح  تسا ! هتفاـی  رییغت  دجـسم » تراـیز   » تراـبع هب  تسین ،
ترـضح نآ  رّهطم  ربـق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ءاـیبنألامتاخ  سّدـقم  دوجو  هب  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  دجـسم  شزرا  رگم  تسا ...

بتک ای  هیعدا و  ترایز ، نتم  یتحار  هب  ناوتیم  رگم  دـنزاییم ؟ تسد  ترابع  رییغت  هب  هک  اجنآ  اـت  دـنانارگن  نینچنیا  یخرب  هک  تسا 
ادـخ لوسر  هب  هّجوت  زا  ار  ناناملـسم  ناـیباّهو ، ارچ  یتسار  هب  داد ؟ رییغت  یـصخش  لـیم  هب  تسا ، يوبن  میلاـعت  زا  هتفرگرب  هک  ار  یبهذـم 

مهیلع ناـماما  مرح  بیرخت  نوـتم و  فـیرحت  یّتـح  هلیـسو ـ  ره  هب  دـنرادیم و  رذـحرب  مالـسلا  مهیلع  شتیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نآ نیزگياج  ار  هفیرـش  دـجاسم  رد  يرابجا  ینـالوط و  یپردیپ ، مّظنم ، ياهندـناوخزامن  اـت  دـناشالت  رد  ءارماـس ـ عیقب و  رد  مالـسلا 

!! دنیامن

فرگش یناتساد  بلاق  رد  زیگناتربع  ياهجیتن 

هللا یلـص  ربمایپ  فیرـش  ربق  هضور و  رانک  رد  هنیدم و  رد  مه  نآ  یبلاطم  نینچ  رـشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  فیرـش  ربق  زا  ياهزجعم 
دلاخ نأ  تسا : هتفر  زین  نّنـست  لها  عبانم  رد  نآ  رکذ  هک  دزادـنایم  یتیاکح  دای  هب  ار  ناسنا  نینچ ، نیا  ییاهباتک  جـیورت  هلآ و  هیلع و 

لوسر لمعتسا  دقل  لاقف : ۀعمج  موی  مّلسو  [ هلآو  ] هیلع هّللایَّلص  ربنم  یلع  ماق  ةریطم  نبا  وه  صاعلا و  نب  مکحلا  نب  ثراحلا  نب  دیلولا  نب 
. اهنع یلاعت  هّللا  یضر  ۀمطاف  هتنبا  هل  تعفش  نکلو  نئاخ  ّهنأ  ملعی  وه  هنع و  هّللایضر  بلاطیبأ  نب  ّیلع  مّلس  و  هلآو ] ] هیلع هّللا  یَّلص  هّللا 

هیلع ًارذـح  هوسلجأ  و  هورتو ، یّتح  قئاقـش  هیلع  ناک  اصیمق  سانلا  قزمف  لاق : هتکـسی . يأ  سأ ، لاـقف : ماـقف  ۀـضورلا ، یف  سیقنبدواد  و 
. ًارارم رفاک ، ای  تبذک  هّللا ، َّودع  ای  تبذک  لوقی : وه  مّلس و  ]و  هلآو ] هیلعهّللایَّلـص هّللا  لوسر  ربق  ربقلا ، نم  تجرخ  افک  تیأر  لاقو : هنم ،
، ربماـیپ تفگ : تفر و  هلآ ] ] وهیلعهللایلـص ادـخ  لوسر  ربنم  رب  ياهعمج  زور  دوب ] هّیماینب  ناـکیدزن  زا  هک   ] هریطم نبا  هب  فورعم  دـلاخ ،
وا تعافش  اهنعهّللایضر  همطاف  شرتخد  اّما  تسا . هدرک  تنایخ  وا  هک  دش  هاگآ  داد و  نامرف  يراک  هب  ار  هنعهّللایـضر  بلاطیبانبّیلع 

تساخرب دوب ] هاگآ  هریطم  نبا  يزادرپغورد  زا  و   ] دوب هتسشن  ربمایپ  دجـسم  رد  هک  سیق  نب  دواد  ماگنه  نیا  رد  درک . ادخ  لوسر  دزن  ار 
ربماــیپ ربــق  زا  ییادــص  هاــگان  هــک  دــندناشن  هریطم  نــبا  سرت  زا  ار  وا  دـــنتفرگ و  ار  وا  يهماــج  مدرم  شاــب ! تکاــس  دز : داــیرف  و 

. دیدرگ رارکت  راب  دنچ  تالمج  نیا  و  یتفگ ! غورد  رفاک ، يا  یتفگ ! غورد  ادخ ، نمـشد  يا  دومرفیم : هک  تساخرب  هلآ ] ] وهیلعهللایلص
دنریگ و دنپ  یعیاقو  نینچ  زا  دنوشیم ، لّسوتم  تقیقح  ریغ  هب  ربمایپ  فیرـش  مرح  مارحلادجـسم و  هبعک و  رانک  رد  هک  نانآ  تسا  دـیما 

. دنونشن ار  رفاک » ای  تبذک  هّللا  ّودع  ای  تبذک   » يادن گرم  ماگنه  رد  ات  دننک ؛ هبوت  دوش ، هتسب  گرم  اب  ناشلمع  يهمان  هکنآ  زا  لبق 
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موس لصف 

يوبن ثاریم 

یشیدنادب ياهریت  جامآ  يوبن ، ثاریم 

نید قیاقح  يراگناتعدب 

درف دوشیم و  هدرمـش  مارح  یّنـس  هعیـش و  هقف  حیرـصت  هب  یلمع  نینچ  تسا . نید  رد  دـیدج  یلمع  انعم و  ندرک  دراو  يانعم  هب  تعدـب 
زین نید  قیاقح  يراگناتعدب  تسا ، كانرطخ  نید  هب  تعدب  کی  دورو  هک  نازیم  نامه  هب  هجیتن ، رد  دوشیم . یفّرعم  رفاک  رازگتعدب 

زا يدایز  هورگ  دوش ، یفّرعم  تعدـب  یـصخش ـ  قیالـس  ببـس  هب  یتقیقح ـ  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دـنک . داجیا  یناوارف  یگتفـشآ  دـناوتیم 
ارتفا ینید و  قیاقح  ندرمـشتعدب  رگید ، يوس  زا  دنوشیم . هدرمـش  رفاک  دننکیم ، لمع  نآ  هب  دناتقیقح و  نآ  دنبياپ  هک  ناناملـسم 

یهتنم كرـش  هب  دوخ  نید ، قیاقح  ندرمـشتعدب  هجیتن  رد  دوشیم . بوسحم  ارتفا  غورد و  تسا و  مارح  یبهذم  ياهتّیعقاو  ندـناوخ 
رد ینالوط  يهقباس  نانآ  دنرامـشیم . تعدب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  ربق  ترایز  نایباّهو  میدرک ، هدهاشم  هک  هنوگنامه  دوشیم .

لمع نآ  هب  ناناملسم  مامت  هک  ار  یمکح  یتحار  هب  اهنآ  تسا . مالسا  ياههیاپ  نیرتلیصا  زا  مادک ، ره  هک  دنراد  يروما  نتسناد  تعدب 
، كرـش رفک و  بسچرب  اب  دنوشیم و  بوسحم  رازگتعدـب  تقیقح ، نیا  هب  نالماع  نادـقتعم و  هجیتن  رد  دـننادیم و  تعدـب  دـننکیم 
رد هک  رگید  ییاههنومن  هب  تسا . هداد  خر  زین  یهقف  ماکحا  یّتح  يوبن و  راثآ  رد  تّوبن ـ رب  هوالع  ارجام ـ  نیا  دـتفایم . رطخ  هب  ناـشناج 

: دینک هّجوت  میوشیم ، هجاوم  نآ  اب  جح  رد  هدشعیزوت  ياهباتک 

یّنس هعیش و  اب  تفلاخم  ویهقفیمکح  رد  يراگناتعدب 

حیـضوت نینچ  مجرتـم  ّتین ،»  » ثحبم رد  تسا . هدـش  عیزوت  زاـمن » شزوـمآ   » باـتک ناـبز ، یـسراف  نارئاز  نیب  رد  لاس 83  ناتـسمز  رد 
رگم دنـشاب ، هدروآ  نابز  رب  ار  تّین  ترـضح  نآ  هک  هدـشن  تباث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  اریز  تسا ؛ بلق  رد  تّین  دـهدیم :
رتشیب حیضوت  دوریم . رامشهب  تعدب  عون  کی  نابز  اب  ندرک  ّتین  سپ  هدشن ، تباث  مه  نیعبات  نارای و  هباحص و  زا  نینچمه  جح و  ّتین 

ّتین هک  تسا  رتهب  نآ  ریغ  رد  فاوط و  زامن و  ماگنه  رد  درک : ادیپ  دوشیم ـ  هداد  جاّجح  تسد  هب  هک  رگید ـ  ياهباتک  رد  ناوتیم  ار 
، دزاس يراـج  ناـبز  رب  دـنلب  زاوآ  هب  ار  ّتین  نیا  یـسک  رگا  تسا و  تعدـب  دروآ  ناـبز  هب  ار  ّتین  یـسک  رگا  هکلب  درواـین ... ناـبز  هب  ار 

نیا اب  نایباّهو ـ  یهقف  ماما  لبنح ـ  دمحا  هک  نآ  بلاج  تسین . مه  نایّنـس  لوبق  دروم  یّتح  نخـس  نیا  تسا . رتدیدش  شهانگ  رتتشز و 
، دـننادیمن تعدـب  اهنت  هن  ار  تّین  ندروآ  نابز  هب  یعفاش ـ  لبنح و  دـمحا  نّنـست ـ  لها  تهاقف  ماما  راهچ  زا  ماما  ود  تسا . فلاـخم  اوتف 

اّما درمشیمن . تّنس  زا  ار  ّتین  ندروآ  نابز  هب  سنا  نب  کلام  رگید  ماما  دننکیم . دادملق  ربمایپ  يهریس  دنرامشیم و  تّنـس  ار  نآ  هکلب 
هکنیا تسا . نآ  ریغ  زامن و  رد  ّتین  ندروآ  نابز  هب  زاوج  نّنست ، لها  روهشم  لوق  هجیتن  رد  دیوگیمن و  ینخـس  زین  نآ  ندوب  تعدب  زا 

ار صاخ  ياوتف  نیا  نانآ  هک  تساج  نیا  رد  هتکن  تسین . ثحب  ّلحم  تسا ، تعدـب  ّتین  ندروآ  نابز  هب  دـندقتعم  یهقف  رظن  زا  ناـیباّهو 
ناملاع هاگن  زا  زین  رازگتعدب  فیلکت  دننادیم . تعدب  ار  نآ  هب  ندرکن  لمع  دنهدیم و  رشن  ادخ  مکح  ناونع  هب  ناناملسم  یمامت  نیب 

. تسا صّخشم  هقرف  نیا 

يراگناتعدب رد  ینالوط  ياهقباس 
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نیا دزن  روما  نتـسناد  تعدـب  كالم  دـسریم  رظن  هب  فّسأت  لاـمک  اـب  تسا ! هدوب  تعدـب  ناـیباّهو  رظن  رد  هخرچود ... ، نفلت ، تعاـس ،
زا تسا . نایباّهو  یحطس  شنیب  رگناشن  یگدنز ، ياهّتیعقاو  یخرب  يراگناتعدب  تسا . عیاقو  زا  یحطس  كرد  یـصخش و  لیم  هورگ ،

، دشیم هتسیرگن  نآ  هب  تعدب  ناونع  هب  ناتسبرع  رد  ّتیباّهو  راذگهیاپ  ( 1115 1206 ـ   ) باّهولادبع نب  دّمحم  نامز  زا  هک  يروما  هلمج 
هراپ هدوبن  ربمایپ  نامز  رد  هک  نیا  ببـس  هب  ار  فارگلت  نفلت و  ياهمیـس  نانآ  هک  دـهدیم  ناشن  ّتیباّـهو  يهنیـشیپ  1 ـ تسا : ریز  دراوـم 
رگا نایباّهو  2 ـ دنتسنادیم !! ناطیـش  يادص  ار  دشیم  هدینـش  نفلت  زا  هک  ییادص  دنتـسنادیم و  تعدب  ار  نفلت  زا  هدافتـسا  دندرکیم و 

نآ زا  هدافتسا  دندیمانیم و  ناطیش  بسا  ای  ناطیش  يهبارا  ار  هخرچود  اهنآ  دندزیم . کتک  دندیدیم ، تلکیسروتوم  رب  راوس  ار  یسک 
هّیلقن و لیاسو  رادهطامش ، تعاس  3 ـ دنکیم !! تکرح  ناطیش  ياپ  وداج و  يورین  هب  هلیـسو  نیا  هک  دندوب  دقتعم  دنتـسنادیم . تعدب  ار 

بیرخت دشیم و  هدیـشک  شتآ  هب  تسا ـ هدوبن  ربمایپ  تایح  نامز  رد  تسا و  تعدب  هکنیا  مرج  هب  اههّداج ـ تلافـسآ  یّتح  و  لیبموتا ...
تسرداـن و نانخـس  زا  ادـخ  ریغ  هب  مسق  رگید : یهقف  مکح  رد  ناناملـسم  رثـکا  اـب  تفلاـخم  يراگناتعدـب و  مـه ... زاـب  و  دـیدرگیم !!
، هّللا ریغب  فلحلا  رغـصألا : كرّـشلا  عاونأ  نم  تسین : ینیبدـب  تمهت و  هقرفت ، زج  نآ ، يهجیتن  هک  تسا  يداقتعا  ّتیباّهو ، نکـشتدحو 
هک نیا  دننام  درب : مان  ار  ادـخ  ریغ  هب  ندروخمسق  ناوتیم  رغـصا  كرـش  ياههنومن  زا  کلذ . وحن  ۀـنامالا و  ۀـبعکلا و  ّیبّنلاب و  فلحلاک 

. دروخب مسق  نآ  لثم  تناما و  هبعک ، ربمایپ ، هب  یسک 

ماکحا یخرب  ندوب  یعامجاردنایباّهو  تقادصنازیم 

: دنروآیم نایم  هب  نخـس  دناقفاوم ، ناشرظن  اب  ملع ، لها  يهمه  هک  نیا  زا  نایباّهو  دوشیم و  عامجا  زا  تبحـص  رگید  رابکی  هنافّـسأتم 
هب اهمسق  نیا  سپ  ناگرزب . هکئالم ، ربمایپ ، تفارـش ، هبعک ، دننام  دـندروخیم ؛ مسق  ادـخ  زا  ریغ  یتاقولخم  هب  ناکرـشم  ّتیلهاج ، رد  ... 

لها رثکا  لوق  نیا  دروخب ... مسق  ادـخ ) زا  ریغ   ) يزیچ هب  ناسنا  تسین  زیاج  تسا . ملع  لـها  عاـمجا  بلطم  نیا  تسین و  زیاـج  یّلک  روط 
اعّدا ناـیباّهو  میدـید  هکناـنچ  دـنراد ). رظن  قاـّفتا  نآ  رب  اـملع  يهمه  و   ) تسا یعاـمجا  بلطم  نیا  دـناهتفگ : یخرب  هـکلب  تـسا . مـلع 

ایآ یتسار  هب  دننادیم ! ملع  لها  مالـسا و  لها  عامجا  ار  مکح  نیا  و  تسا » مارح  ناناملـسم  يهمه  رظن  قبط  ادخ ، ریغ  هب  مسق  : » دناهدرک
فلحلا هیفنحلا : تسا ؟ عامجا  دروم  هلأسم  نیا  نایعیش ـ  مالسلا و  مهیلع  يده  يهّمئا  لوق  هب  هّجوت  نودب  و  نّنـست ـ  لها  دوخ  هاگدید  زا 

: ۀیعفاشلا هرکی . ّهنإف  نکی ... مل  ناو  ۀـهارک ... نودـب  زاج  فلاحلا  قدـصب  مصخلا  قافتا  يأ  هقیثولا  هنم  ضرغلا  ناک  نا  یلاعت ] هّللا  ریغب  ]
رگا لاعتم ] دـنوادخ  ریغ  هب   ] ندروخ مسق  اهیفنح : داـقتعا  یلاـعت . هّللا  ریغب  فلحلا  مرحی  اولاـق  هلباـنحلا : یلاـعت ... هّللا  ریغب  فلحلا  هرکی 

اّما درادن ... یتهارک  تسا و  زیاج  ندروخمسق  نیا  تسا ، هدروخمسق  درف  ییوگتسار  هب  تبسن  فلاخم  ندرک  نئمطم  راک  نیا  زا  دصق 
داـقتعا دراد . تهارک  ادـخ  ریغ  هب  مسق  اـهیعفاش : داـقتعا  دراد . تهارک  دوـش ] هدافتـسا  اـجیب  تـهجیب و  مـسق  و   ] دـشاب نـیا  ریغ  رگا 

لها يهقرف  ود  هاگدـید  زا  ادـخ ، ریغ  هب  مسق  دـیدرک ، هدـهاشم  هک  هنوگنامه  تسا . مارح  ادـخ  ریغ  هب  مسق  دـنیوگیم  اهنآ  اـهیلبنح :
ـ  هلبانح يهقرف  اّما  مارح . هن  تسا و  هورکم  دـشابن ، زیاج  رگا  رگید  دراوم  رد  تسا و  حابم  يدراوم  رد  اهیفنح  اـهیعفاش و  ینعی  نّنـست 
ره رب  مارح  هورکم و  حابم ، يانعم  توافت  هقف ، رد  دننادیم . مارح  ًاقلطم  ار  ادخ  ریغ  هب  مسق  دنتسه ـ  نانآ  اب  يوسمه  هقف  رد  نایباّهو  هک 

نیا مهم  يهتکن  یلو  تسا » لمع  مارتحا و  لباق  نانآ  دوخ  يارب  اهیباّهو  داقتعا   » هک تسا  مزال  رّکذت  نیا  رگید  راب  تسا . نشور  یـسک 
مه زاب  دـننادیم ». جراخ  مالـسا  يهزوح  زا  ار  نآ  هب  ناداقتعایب  دـنهدیم و  تبـسن  ناناملـسم  مامت  هب  ار  دوخ  داقتعا  نانآ  : » هک تساج 

نینچ موش  ياههولج  نانخس ، نیا  سپ  رد  یشکناملسم  ياوتف  هک  درک  دیاب  هچ  دومنیم ؛ لوبق  لباق  دیسریم ، ّدح  نیا  هب  ات  نخـس  رگا 
؟ دشکیم ریوصت  هب  ار  یتاملک 

مراهچ لصف 
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تماما

دیاب ارچ  ًاساسا  دوش و  لامیاپ  قیاقح  لصا ، کی  اب  ینمـشد  فرـص  هب  هک  دندنـسپیمن  هاـگآ  ياهنادـجو  قیاـقح  فیرحت  ّتیودـهم و 
نیع رد  تشاد و  داقتعا  رظتنم [ يدهم  دوجو  هب  ناوتیم  ایآ  دنهن ؟ اپ  ریز  زین  ار  شیوخ  تاداقتعا  هعیـش ، اب  تفلاخم  ياتـسار  رد  ياهّدع 

ایآ تسا ؟ راکنا  لباق  ّتیودـهم  یعیـش ـ  هن  و  یمالـسا ـ  گنهرف  رد  ًالوصا  ایآ  درک ؟ راـکنا  ار  نآ  نایعیـش  اـب  تفلاـخم  فرـص  هب  لاـح 
نّنست لها  ربتعم  عبانم  دوعوم و  يدهم  دنکیم ؟ ّدر  ار  ّتیودهم  هک  درک  عیزوت  یباتک  دوب و  نامّزلارخآ [ يدهم  دوجو  هب  دقتعم  دوشیم 

بتک هتس ؛ حاحـص   » رد تسا . ّتیودهم  عوضوم  نایّنـس ـ  یمیدق  ربتعم و  كرادم  رد  یّتح  قیقحت ـ  يریگیپ و  لباق  لیـصا و  ثحابم  زا 
. تسا هتفر  نخس  ّتیودهم  زا  ینشور  هب  تسا ، نّنست  لها  بتک  نیرتربتعم  هک  هناگشش » حیحص 

يراخب حیحص  تّیودهم و 

نآرق زا  سپ  باتک  نیرترب  ار  باـتک  نیا  نّنـست  لـها  هک  دوخ ـ  حیحـص  باـتک  رد  يرجه )  256 1 9 4 ـ   ) يراخب لیعامـسا  نب  دّمحم 
امـش لاح  مْکنِم . مکُماما  مکیف و  َمیرم  ُنبا  َلََزن  اذإ  ُمتنأ  َْفیَک  دـنکیم : لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ناـبز  زا  دـننادیم ـ 

؟ ] دنک ادتقا  ودب  یسیع  ترضح  و  دشاب [ . ناناملسم  امش  زا  زامن ] تهج  ماما [  دیآ و  دورف  امش  رب  میرم  رسپ  هک  هاگنآ  تسا  هنوگچ 

ملسم حیحص  تّیودهم و 

ـ  تسا اهیّنـس  دزن  باتک  نیرتربتعم  يراخب  حیحـص  زا  سپ  هک  دوخ ـ  حیحـص  رد  زین  يرجه )  261 204 ـ   ) يروباشین جاّجَح  نب  ِملـسُم 
: دـیوگیم رباج  تسا . هدروآ  يراصنا  هّللادـبع  نب  رباج  روهـشم  یباحـص  زا  لـقن  هب  يرگید  ثیدـح  قوف ،  ثیدـح  هب  هراـشا  رب  هوـالع 

دورف میرم  نبیسیع  سپ  دومرف : هاگنآ  دننکیم . راکیپ  قح  ساسا  رب  تمایق  زور  ات  اراکـشآ  متّما  زا  یهورگ  دندومرف : ربمایپ  هک  مدینش 
ساـپ هـب  امـش  زا  یـضعب  هـک  یتـسرد  هـب  هـن ! دـیوگیم : وا  رازگب . زاـمن  ناـمیارب  اـیب و  دـیوگ : ناناملــسم )  ) هورگ ياورناـمرف  دـیآیم ،

. دیتسه ریما  نارگید  رب  تّما ، نیا  تشادیمارگ 

دنیوگیم مالسلا  هیلع  يدهم  زا  ملسم ، يراخب و  حیحص  ناحراش 

لاثم يارب  دناهدرک . ریـسفت  ] يدهم ترـضح  يهرابرد  ار  قوف  ياهثیدح  ینـشور  هب  ملـسم ، يراخب و  حیحـص  باتک  ود  ناگدننکحرش 
هک تسا  رتاوتم  یعطق و  دـسیونیم : نینچ  باتک  نیا  ياهثیدـح  حیـضوت  رد  يراـخب ، حیحـص  ناگدننکحرـش  زا  ینالَقْـسَع ، رَجَح  نبا 

: دسیونیم همادا  رد  يو  دتسیایم . زامن  هب  وا  رس  تشپ  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  تسا  یـسک  نامه  تسا و  تّما  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم 
تّحص يهناشن  تسا ، تمایق  کیدزن  نامّزلارخآ و  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تّما ، نیا  زا  يدرم  رس  تشپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ندناوخ  زامن 

ملاـع لوق  زا  هک  بلطم  نیا  دوب . دـهاوخن  یلاـخ  تّجح  اـب  ادـخ  يارب  یمئاـق  زا  نیمز  یتسرد  هب  دـیوگ : هک  تسا  ییاـههتفگ  یتسرد  و 
 « مالسلا هیلع  بیاغ  ماما  دوجو   » و تماما » رارمتسا   » هب تبسن  هعیش  داقتعا  رب  ینشور  دییأت  دوشیم ، لقن  رَجَحنبا » ، » بهذم یّنس  گرزب 

. تسا

يذَمْرِت دوادوبا و  هِجامنبا ، ننس  رد  تّیودهم 

[ اهیلعهّللامالس  ] همطاف ترـضح  نادنزرف  زا  يدهم  «: » ۀمطاف ْدلُو  نِم  ُّيدهملا   » روهـشم ثیدح  هب  يرجه )  273 209 ـ   ) ینیوزق هِجامنبا 
کی اهنت  ایند  رمع  زا  رگا  دومرف : ربمایپ  دسیونیم : شیوخ  ننس  باتک  رد  يرجه )  275 202 ـ   ) یناتسیس دووادوبا  دنکیم . هراشا  تسا ».
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دّمحم تسا . نم  مسا  مه  وا  دنک ، مایق  نم ) تیب  لها  ای   ) نم زا  يدرف  ات  دـنکیم  ینالوط  نانچنآ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـنامب ، یقاب  زور 
دـیآیم و ناشیا  دزن  هب  يدرف  دـسیونیم : ترـضح  نآ  ینارمکح  ییالط  نارود  هب  هراشا  اـب  زین  يرجه )  297 209 ـ   ) يذَمِْرت یـسیع  نب 
هک اجنآ  ات  شناماد  رد  دنهدیم ] روتـسد  سّدقم  دوجو  نآ   ] سپ نک . اطعا  نم  هب  نک . اطعا  نم  هب  مدنمزاین ] نم   ] يدهم يا  دیوگیم :

. دنزیرب رز ] میس و   ] تسوا ناوت  رد 

نایباّهو مالسلا و  هیلع  دوعوم  يدهم 

دـناهدش و یجنم  نآ  دوجو  لوبق  هب  روبجم  زین  نایباّهو  هک  تسا  لدتـسم  دنتـسم و  نانچ  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم  هب  داـقتعا  هک  نآ  بلاـج 
یطارفا هورگ  نیا  يداـقتعا  راذـگهیاپ  ّتیباّـهو و  يرکف  ربهر  يرجه )  728 661 ـ   ) هیمیتنبا دـنزادرپیم . يدـهم  دوجو  تابثا  هب  یّتح 

: تسا هدیدرگ  لقن  ادخ  لوسر  زا  هک  هچنآ  دننام  تسا ... یحیحـص  ثیداحا  دـنکیم ، هراشا  يدـهم  جورخ  هب  هک  یتایاور  دـسیونیم :
ریبعت هب   ) ای نم  زا  يدرم  هکنیا  ات  درک  دـهاوخ  ینالوط  ردـقنآ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنام  یقاـب  زور  کـی  اـیند  رمع  زا  رگا  »... 

فارتعا مالـسلا  هیلع  یهلا  یلو  نآ  روهظ  هب  ّتیباّهو ، يرکف  ناربهر  زین  راگزور  نیا  رد  یّتح  دـنک ». مایق  نم  تیب  لها  زا  رگید ) تیاور 
ار رظتنم  يدهم  دوجو  رضاح ، رصع  ياملع  زا  یخرب  هکنیا  اّما  دسیونیم : نینچ  زاب  نب  زیزعلادبع  ناتسبرع  گرزب  یتفم  دنراد . ناعذا  و 

لدع زا  ار  نیمز  وا  هکنیا  نامّزلارخآ و  رد  وا  روهظ ) و   ) جورخ يهرابرد  ثیداحا  هک  ارچ  تسا ؛ یلطاب  لوق  دننکیم ، راکنا  یّلک  روطهب 
. تسا هدش  لقن  رایـسب  تایاور  نیا  دراد و  يونعم  رتاوت  هک  تسا  یثیداحا  تسا ، هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هکنآ  زا  سپ  دـنکیم  ُرپ  داد  و 

مارحلادجسم فارطا  رد  یحو ، نیمزرس  رد  نایباّهو  ياهباتک  رد  سّدقم  دوجو  نآ  هب  ماّهتا  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  دوجو  راکنا 
نابز هب  دننکیم ، ییاسرفملق  رظتنم  يدهم  دوجو  تابثا  رد  دوخ  هک  ینایباّهو  نامه  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  يابیز  دجسم  رانک  رد  و 

 ، دیامنیم ّتیودهم  راکنا  اهنت  هن  هک  دـننکیم  عیزوت  پاچ و  یباتک  یهلا ، تّجح  نآ  دوجو  هب  نایعیـش  داقتعا  فیعـضت  يارب  یـسراف و 
نیا گرزب و  غورد  نیا  يهدنـسیون  دهد !! رییغت  هفوک  هب  هّکم  زا  ار  هلبق  روهظ ، زا  سپ  دهاوخیم  هک  دنکیم  مهّتم  ار  ترـضح  نآ  هکلب 
هدوب ادـخ  لوسر  نامز  رد  هک  شایلـصا  تلاح  هب  ار  مارحلادجـسم  مئاق ، ماما  هک  میدرکیم  ناـمگ  اـم  تسا : هتـشون  نینچ  تشز  ماـّهتا 

هلبق هک  نوچ  دیامنیم  راومه  نیمز  اب  دنکیم و  بارخ  ار  نآ  هک  تسا  نیا  روظنم  ریخ  هک  میدیمهف  اهدعب  یلو  دنادرگ  دهاوخزاب  تسا 
تیاور یناـشاک  ضیف  تسا : هدرک  دانتـسا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  زا  ریز  تیاور  هب  هاـگنآ  داد . دـهاوخ  تهج  رییغت  هفوک  يوـس  هب  ار 

تسا هداد  صاصتخا  امـش  هب  ار  یتازایتما  اذل  درادن  تسود  امـش  يهزادنا  هب  ار  یـسک  دنوادخ  هفوک  مدرم  يا  هفوکلا ) لهأ  ای  : ) دنکیم
میهاربا يّالصم  سیردا و  هناخ  حون و  هناخ  مدآ و  هناخ  امش  يالصم  میهاربا )... یّلصم  سیردا و  تیبو  حون  تیب  مدآ و  تیب  مکّالصم  )

هفاضا سپس  دش . دهاوخ  بصن  نآ  رد  دوسألارجح  ماجنارس  هک  دشکیمن  یلوط  هیف ) دوسألارجحلا  بصنی  یّتح  ماّیألا  بهذتالو   ) تسا
نیا رب  لـیلد  نتـسناد ، میهاربا  سیردا و  حون و  مدآ و  يّالـصم  ار  هفوک  هفوک و  هب  هّکم  زا  دوسـألارجح  ندرک  لـقتنم  نیارباـنب  دـنکیم :

. دش دهاوخ  نییعت  زامن  يهلبق  هفوک  مارحلادجسم ، ندرک  بارخ  زا  سپ  هک  تسا 

هلبق رییغت  ِیهاو  ياعّدا  رد  ارجام  تقیقح 

يدهم ترـضح  نامز  رد  هک  تسا  نیا  نایعیـش  داقتعا   » هتفرگ هجیتن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیاور  زا  باتک  يهدنـسیون  هنوگچ  هکنیا 
هلبق رییغت  زا  اهنت  هن  ثیدح ، نیا  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تسین . صّخـشم  درک ». دهاوخ  رییغت  هفوک  يوس  هب  هّکم  زا  هلبق  مالـسلا  هیلع 

هک دنیامرفیم  نایب  دناهتخومآ ، يوبن  یهلا و  میلعت  هب  هک  یشناد  هب  دانتـسا  اب  هفوک و  دجـسم  تلیـضف  هب  هراشا  اب  هکلب  دیوگیمن ، نخس 
سپس تسا . هدوب  مالسلا  مهیلع  میهاربا  سیردا و  حون ، مدآ ، ترـضح  هلمج  زا  یهلا  گرزب  ناربمایپ  زامن  ّلحم  هاگلزنم و  دجـسم ، نیا 
يزور دـنیامرفیم : ییوگـشیپ  ماـقم  رد  هداـهن ، مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  راـیتخا  رد  دـنوادخ  هک  یبـیغ  مـلع  يهـنیجنگ  زا  يریگهرهب  اـب 
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ات ياهلاس 317  رد  هطمارق  تموکح  نامز  رد  ترضح ، نآ  زا  دعب  لاس  دصیـس  هب  کیدزن  هعقاو  نیا  دمآ . دهاوخ  هفوک  هب  دوسألارجح 
نب نامیلـس  تسا : هدرک  تبث  نینچ  ار  هعقاو  نیا  خـیرات ، درادـن . روهظ  نامز  و  يدـهم [ ترـضح  هب  یطبر  ًالوصا  داـتفا و  قاـفتا  330 ق 
... تفرگ تسد  هب  ار  هیلیعامسا  يهطمارق  تلود  يربهر  نیرحب ، رد  لاس 310  رد  نسح  شردـپ  زا  سپ  رهاطوبا »  » یبانج مارهب  نب  نسح 
هب لاس 319  رد  وا  دـندرب . دوخ  اب  زین  ار  دوسألارجح  دـندرک و  تراغ  ار  هبعک  درب و  هّکم  هب  ار  دوخ  هاپـس  رهاـطوبا  لاس 316 و 317  رد 

هفوک هب  ار  دوسألارجح  لاس 330  رد  دروآرد و  فرـصت  هب  ار  نیرحب  لحاس  سپـس  دش . رقتـسم  زور  هاجنپ  اج  نآ  رد  تشگزاب و  هفوک 
رد هفوک ، دجـسم  رد  دوسألارجح  بصن  دهدیم : حیـضوت  نینچ  ثیدـح ، نامه  رکذ  زا  سپ  یـسلجم  ۀـمّالع  هک  تسا  نآ  بلاج  دروآ .

هّکم هـب  دوسـألارجح »  » زین يدـنچ  زا  سپ  دـنداد . لاـقتنا  هفوـک  هـب  ار  گنـس  دـندرک و  بارخ  ار  هـبعک  هـک  داـتفا  قاـفتا  هـطمارق  ناـمز 
ندادهّجوـت ياـج  هب  هدنـسیون  هنافّـسأتم  دریگیم . رارق  هبعک  يهیواز  رد  شیوـخ  ياـج  رد  صاـخ ، یمـسارم  رد  دوـشیم و  هدـنادرگزاب 

اب دنا ـ  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  نادنزرف  نانمؤمریما و  انامه  هک  ادخ ـ  يایلوا  یفّرعم  تهج  رد  نآ  زا  هدافتـسا  یبیغ و  ربخ  نیا  هب  ناناملـسم 
دهاوخ هلبق  رییغت  ددصرد  هک  دیامنیم  مهّتم  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دنکیم و  هدافتـسا  ءوس  ثیدح  زا  یـصخش ، ًالماک  یتشادرب 

. دوب

نخس يهصالخ 

دوعوم مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  ندرک  مهّتم  2 ـ باتک . يهدنسیون  طّسوت  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ثیدح  يانعم  فیرحت  مالک و  رییغت  1 ـ
ياهدیقع راشتنا  3 ـ قیاقح . فیرحت  هفوک و  رد  دوسألارجح  بصن  هلبق و  رییغت  دننام : درادـن ؛ ّتیعقاو  هک  يروما  هب  ناهج  رتسگ  تلادـع 

زا لماک  یهاگآ  اب  لطاب  ياهدیقع  راشتنا  4 ـ يوبن . دجسم  مارحلا و  هّللا  تیب  نارئاز  نیب  رد  دوعوم » يدهم  ندوب  نیغورد   » ناونع اب  لطاب 
ّدر  » يهرابرد هک  دـننکیم  عیزوت  ناگیار  هب  ار  یباتک  اما  دنتـسه  نامّزلارخآ [ يدـهم  دوجو  هب  دـقتعم  دوخ  ناـیباّهو  هک  ارچ  نآ . نـالطب 

هّکم و دننام  سدقم ـ  ياهناکم  رد  مه  نآ  یبتک  نینچ  ناگیار  عیزوت  زا  هک  تساجب  رایـسب  تسا . هدش  ییاسرف  ملق  نآ ، رد  ّتیودـهم »
. تسا راک  نیا  رد  یهلا  تیاضر  نیقی ، هب  هک  دیآ  لمع  هب  يریگولج  هنیدم ـ 

مجنپ لصف 

ناناملسم

، ناناملـسم میرح  ًاعطق  هاـگن ، نیا  اـب  درامـشیم . مرتحم  ار  اـهناسنا  لاـم  ناـج و  يدادادـخ ، كاـپ  ترطف  تسا  مرتحم  ناناملـسم  ناـج 
. دراد هراشا  مهم  نیا  رب  هدـش ، هداهن  ناینب  یمدآ  ِكاپ  داهن  رب  يرطف و  ینید  هک  مالـسا  نید  تشاد . دـهاوخ  رتالاب  بتارم  هب  یهاـگیاج 

راتفر نایم  نیا  رد  دراد . هژیو  صاخ و  یهّجوت  مالـسا ، لها  سومان  لام و  ناـج ، هب  دـنکیم » یهن  اهدـب  زا  رما و  اـهیبوخ  هب  هک «  ینید 
، تّوبن دیحوت ، رد  هک  هنوگنامه  نایباّهو  هک  تسا  فّسأت  یـسب  ياج  تساعّدـم . نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  شیوخ ، نانمـشد  اب  نید  ناگرزب 

ربمایپ ادخ ، هار  فالخرب  یهار  هنیمز  نیا  رد  اهنآ  دـناهدرکن . كرد  زین  ار  یناملـسم  شزرا  دـناهداتفا ، رود  یمالـسا  یناعم  زا  تماما ...،
اب مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  يهسیاقم  يارب  هک  ریز  ياههنومن  هب  دـننکیم . یط  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  يهّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: دییامن ّتقد  تسا ، هدش  باختنا  تّیباّهو  شور 

یمالسا تفوطع  زا  ییاههنومن 

هللا یلص  ربمایپ  هک  نامز  نآ  رد  يرجه  مهن  لاس  رد  كوبت  گنج  يارجام  رد  شیوخ  نالتاق  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تفأر 
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ندیسر عمط  هب  ناشیا  باحصا  زا  یهورگ  تشاد ، رایتخا  رد  ار  ناتسبرع  يهریزج  هبش  ّلک  هّکم ، حتف  اب  دوب و  تردق  جوا  رد  هلآ  هیلع و 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ریـسم ، نیب  رد  یهوک  يهندرگ  رد  دندوب  ددصرد  كوبت ، يهقطنم  زا  تشگزاب  هار  رد  تموکح ، ماقم و  هب 

هللا یلص  ربمایپ  اما  دندش ؛ ییاسانش  ناقفانم  دنام و  ماجرفان  رورت ، نیا  یهلا  فطل  هب  اّما  دننکفا . هرد  هب  هوک  يالاب  زا  هدرک و  رورت  ار  هلآ 
ار نانآ  نم  : ] دـندومرف هراـبنیا  رد  ترـضح  نآ  دـننکیم . رظن  فرـص  اـهنآ  نتـشک  زا  تسا ، ناـیملاع  رب  تمحر  رهظم  هک  هلآ  هیلع و 

قدنخ دحا و  ردب ، رد   ] نارفاک اب  گنج  زا  هکنآ  زا  سپ  هلآ ]  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم [  دنیوگب  نامدرم  هک  نیا  زا  اریز ] تشک  مهاوخن 
: دنتفگ ناشیا  باحصا  تسین ]. مالسلا  مهیلع  ناربمایپ  يهریس  راتفر ، نیا  و  . ] مراد تهارک  دز ، شباحـصا  لتق  هب  تسد  دش ، هدوسآ  و ]...

تداهـش نم  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  رگم  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـسین ! باحـصا  دـناقفانم و ]  ] اهنیا ادـخ  لوسر  يا 
نینچ تسا . هدرک  یهن  ارم  دارفا  نیا  لتق  زا  لاعتم ] دنوادخ  : ] دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپ  يرآ . دنتفگ : باحصا  دنهدیمن ؟
حتف يزیرنوخ  نودب  ار  رهش  نیا  هکنآ  زا  سپ  ناشیا  تسا . هدش  هدهاشم  زین  هّکم  حتف  يارجام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  يراتفر 

رّدکم ار  ترضح  نآ  رطاخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناوارف  رازآ  اب  ترجه  زا  لبق  هّکم  ناکرـشم  دنداد . یمومع  ناما  دندرک ،
هـس نانیا  مه  دنتخاسیم . هدرزآ  ار  ناشیا  ترـضح ، نآ  رـس  رب  تاناویح  تالوضف  هلابز و  نتخیر  اب  یّتح  یخرب  دندرکیم و  تحاران  و 

رد دندرک . ینادنز  تخس  یطیارش  رد  هّکم ـ  فارطا  رد  ياهّرد  بلاطیبا ـ بعِش  رد  ار  ناناملسم  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاس 
ربمایپ اب  گنج  هب  اهراب  ترجه ، زا  دـعب  ياهلاس  رد  هدرک و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نتـشک  دـصق  ناکرـشم ، زین  ترجه  ماـگنه 

نیا یماـمت  اـّما  دنتـسکش ... ار  ناـشیا  نادـند  دـندرک و  حورجم  ار  ترـضح  نآ  دُُـحا  گـنج  رد  یّتـح  دنتـساخرب . هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
دب هک  یتسار  هب  دندومرف : ترضح  نآ  دریگب . ماقتنا  ناشیا  زا  تردق ، ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیدرگن  ببـس  اهتراسج 

. دیاناگدش دازآ  امش  هک  دیورب  دیدوب ؛ ادخ  لوسر  يارب  یناگیاسمه 

یحایر ِدیزی  نب  ّرح  رب  مالسلا  هیلع  ینیسح  تمحر  ناراب 

البرک رد  يدعب  ثداوح  مامت  ّببـسم  انعم  کی  هب  تسب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ار  هار  راب  نیلّوا  هک  دایزنبا ـ هاپـس  يهدـنامرف  ّرُح ـ
ماگنه هب  ات  دیدرگ  ناراکهانگ  يارب  نادیواج  ییوگلا  دش و  هتفریذپ  ماما  يوس  زا  شاهبوت  هلصافالب  دیدرگ  نامیـشپ  هک  ماگنه  نآ  دوب ،

دق هل : لاقف  نیـسحلا  یلإ  نیـسحلاب  عجعج  ناک  يذَّلا  دیزینبّرحلا  زاحناو  دنروآ . هانپ  مالـسلا  مهیلع  ادـخ  يایلوا  یهلا  هاگرد  هب  تمادـن 
، رـشباف ۀـبوت ، کل  اّهنإ  معن ، نیـسحلا : لاق  یّنم ؟ ناک  اّمم  ًۀـبوت  یل  کلذ  يرتفا  یـسفنب ، کل  ًایـساوم  کتیتأ  دـق  ناک و  يذَّلا  ینم  ناک 
: تفگ دمآ و  ترضح  نآ  شیپ  دوب ، هتسب  نیـسح  ماما  رب  ار  هار  هک  دیزی  نب  ّرح  هّللاءاش . نإ  ةرخآلا  یف  ّرحلا  تنأ  اینّدلا و  یف  ّرحلا  تنأف 

نم يهبوت  ندشهتفریذپ  بجوم  يزابناج  نیا  هک  يدقتعم  ایآ  منک . وت  يادف  ار  دوخ  ناج  ات  ماهدـمآ  نونکا  دز و  رـس  يراک  نم  زا  انامه 
، يرآ يدازآ . ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  وت  هک  داب  هدژم  وت  رب  تسا . وت  يهبوت  نیمه  يرآ  دومرف : نیـسح  ماما  دوب ؟ دـهاوخ 

. دنداد تراشب  هدوتس و  ار  وا  هکلب  دندومرفن ، وا  شهوکن  رد  ياهلمج  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  ءادهّشلادّیس 

دناهدرک هقرفت  رتسب  ار  هنیدم  وهّکم  نایباّهو ،

هب هک  ار  سک  ره  دناهدش و  جراوخ  نوچمه  یهلا ، يایلوا  زا  يوریپ  مالـسا و  يداو  رد  ندراذـگ  مدـق  ياج  هب  نایباّهو  فّسأت ، لامک  اب 
غیرد دننادیم . هتفررده  دشاب ـ  ناملـسم  دنچ  ره  ار ـ  وا  ناج  لام و  دنناریم و  كرـشم »  » بسچرب ناونع و  اب  دشابن  دـقتعم  اهنآ  داقتعا 
حور هک  نایباّهو  يرهاظ  ِمالـسا  ات  دـندرگ  فذـح  راـگزور  يهحفـص  زا  دـیاب  یناکرـشم  نینچ  دـندقتعم  تسین و  ارجاـم  ناـیاپ  نیا  هک 

. تسا هدش  ناتسبرع  ّتیباّهو  دزن  یناوارف  ياهاوتف  يهیامتسد  ناناملـسم ، ندناوخ  كرـشم  ددرگ . جیورت  تسین ، نآ  دبلاک  رد  تفوطع 
هک سوسفا  دص  دنرامشیم . حابم  ار  یناکرشم  نینچ  نوخ  دننکیم و  جیورت  ار  مومـسم  يهدیقع  نیا  تاوزج ، اهباتک و  راشتنا  اب  نانیا 
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چیه يارب   » كرـش مان  هب  یبسچرب  دننادیم . يورُخا  رجا  شاداپ و  ّقحتـسم  دـننیبیم و  زین  روجأم  ار  دوخ  شیوخ ـ  معز  هب  راک ـ  نیا  رد 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  يروما  نینچ  نتساوخ  و  دهاوخب ... ار  شیوخ  ياهيدنمزاین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  تسین  زیاج  سک 

هنیمز نیا  رد  يرتشیب  حیـضوت  ق ) لاس 1421 ه ـ ياّفوتم   ) ناتـسبرع یتفم  نیرتگرزب  زاب » نب  هّللادبع  نب  زیزعلادـبع  .« » تسا كرـش  هلآ 
نم اذه  و  هّللادنع ... مهیعادـل  اوعفـشی  نا  ءاجر  مهنم ... ۀثاغتـسالاو  تاومألا  ءاعد  اهنم : مظعأ  تارکنملا و  هذـه  نم  دـشأ  و  دـهدیم ... :

و نانآ ... هب  ندرب  هانپ  ناگدرم و  ندـناوخ  زا : تسا  ترابع  اهنآ  نیرتگرزب  اهیتشز و  نیرتدـیدش  زا  و  هّللا . همّرح  يذَّلا  ربکألا  كرِّشلا 
ادخ دزن  دنتسه ] دُحا  يادهـش  مالـسلا و  مهیلع  عیقب  يهّمئا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  یلـصا  روظنم   ] تاوما نآ  هک  نیا  هب  دیما 

گرزب و ملاع  نیمه  رخآ  تسد  و  تسا . هدرک  مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  رتگرزب  ربکا و  كرش  نیا  سپ  دننک ... تعافش  ار  ناشیا 
هب نادقتعم  نیا  لتق  مکح  تشاد ـ  دهاوخ  يریثأت  هچ  دیوگیم  هچنآ  دـیوگیم و  هچ  دـمهفب  دـیاب  هک  زابنب ـ ) زیزعلادـبع   ) راذـگریثأت

هبوت رگا  دهد و  هبوت  دوشیم  هتخانش  ربکا  كرـش  هب  هک  ار  سک  نآ  تسا  بجاو  مکاح  ناطلـس و  رب  دنکیم : رداص  ار  ربکا )!!(  كرش 
. دوش هتشک  دیاب  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسین ] یلکشم  تسا و  هدش  كاپ  كرش  زا  هک  درک [ 

! دنام دهاوخ  یقاب  ناناملسم  تدحو  يارب  ییاج  هچ  هاگدید ، نینچ  اب 

هنیدم هّکم و  رد  هک  هتخیسگراسفا  یعرش و  رهاظ  هب  ياهاوتف  نیا  فّسأت  لامک  اب  تنوشخ  یپ  رد  تنوشخ  هتخیسگراسفا : نانخـس  جیاتن 
هدـیدرگ و ارجا  زین  یلمع  تروص  هب  مالـسا  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  دوشیم  رـشتنم  ناهج ـ  ناناملـسم  یمامت  تدـحو  یلـصا  هاگیاج   ـ

دنوشیم هیذغت  نایباّهو  يونعم  يّدام و  تیامح  اب  هک  ناتسناغفا ... رد  نابلاط  هدعاقلا و  ناتـسکاپ ، رد  هباحـص  هاپـس  کهورگ  ددرگیم .
لتق و رورت ، زج  مالسا  زا  ناگدننیب ، يارب  نآ ، يهدهاشم  اب  هک  دندز  تسد  یلامعا  هب  اواتف  هنوگنیا  يانبم  رب  اهداقتعا و  نینچ  ساسا  رب 

دیاـب هباحـص ، هاپـس  نمجنا  راداوه  ناـناوج  هباحـص :) هاپـس  ناربهر  زا  یکی   ) هچاراـپ دـیواج  دوشیمن . تشادرب  يرگید  موهفم  تیاـنج 
ییاوه 17/7/70 ناهیک  يهمانهتفه  دنبای . تسد  اهنآ  نارسمه  هب  نایعیـش ، لتق  اب  هدرک و  حالـس  دیرخ  فرـص  ار  دوخ  جاودزا  يهنیزه 

شش ناتسکاپ ) رد   ) ناریا 8/12/73 همانزور  هعیش ... رازگزامن  تسیب  ندیسر  تداهش  هب  یچارک و  رد  دجسم  ود  هب  حلـسم  دارفا  يهلمح 
نایعیش زا  نت  هدزاود  ناریا 30/5/75  همانزور  دنتسب ... رابگر  هب  ار  هعیش  لهچ  دودح  عامتجا  تناو ، کی  رب  راوس  هباحص ) هاپـس   ) مجاهم

. تسا هدرک  مـالعا  دازآ  زین  ار  هعیـش  ناـنز  نتفرگ  تمینغ  نـینچمه  ناـبلاط  ییاوه 21/3/76  ناهیک  دـندش . هلثُم  هجو  نیرتدـب  هب  لـباک 
ار ناوج  رتخد  نز و  يدایز  دادعت  ناتسناغفا ،) نیشنهعیش  ياهرهش  زا   ) فیرش رازم  فّرـصت  زا  سپ  نابلاط  هورگ  نز 2/6/77  يهمانزور 

يهمانزور دـنداد . لاقتنا  فلتخم  ياهرهـش  هب  ار  نانآ  يهّیقب  هدرب و  دوخ  هارمه  هب  زینک  ناونع  هب  هدرک و  باختنا  نارتخد  نانز و  نیب  زا 
. دنتـسه رفاک  اهنآ  نوچ  تسین ؛ تیانج  نایعیـش  نتـشک  هک  تسا  هدرک  رداص  ییاوتف  ناـبلاط ـ  ربهر  رمع ـ  دّـمحم  ـالم  سدق 29/6/77 
اب ار  نایعیش  ياهتسد  دندرک . نیهوت  تاسّدقم  هب  دنتسکش و  ار  اهمَلَع  هدش ، نایعیش  ياههّینیـسح  دراو  نابلاط  نز 20/8/77  يهمانزور 
اب اروشاع 19/9/77  يهمانهتفه  دندرک . نارابریت  ار  نانآ  سپـس  دنتـسب و  دوب  هدش  هداد  شـشوپ  نآ  اب  اههّینیـسح  هک  یهایـس  ياههچراپ 

دهاش زور  ره  دوشیم و  يریگیپ  ندرا و ... قارع و  رد  اهتنوشخ  نیا  کنیا  ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ و  رد  ّتیباّهو  هاگیاپ  ندـش  هدـیچرب 
يهیاپدـنلب ياسؤر  رگید  يواقرز و  بعْـصُموبا  يرهاوّظلا ، نمیا  ندال ، نب  هماسا  لاـثما  يربهر  تحت  یباّـهو  یطارفا  ياـههورگ  يهلمح 

صوصخ هب  ناملـسم و  هانگیب و  ياهناسنا  يراحتنا ، تالمح  اـب  دـننکیمن و  محر  زین  نّنـست  لـها  ناردارب  هب  یّتح  هک  میتسه  هدـعاقلا 
كاخ و هب  یبهذـم  مسارم  اهيرادازع و  رد  ار  نایعیـش  عاـمتجا  دـجاسم و  نارازگزاـمن  مالـسلا ،  مهیلع  يدـه  يهّمئا  رّهطم  مرح  نارئاز 

يهوحن نیا  اب  كاپ ، ياهترطف  ایآ  دنام ؟ دهاوخ  یقاب  یناشن  یناملـسم  زا  ایآ  يراتفر ، رّکفت و  زرط  نینچ  اب  یتسار  هب  دنـشکیم . نوخ 
دهاوخن هقرفت  هاگیاپ  یبتک ـ  دیاقع و  نینچ  جیورت  اب  تسا ـ  تدحو  هاگیاج  هک  جح  ایآ  دننکیم ؟ ادیپ  شیارگ  مالسا  يوس  هب  دروخرب 

اّما تـسا ؛ اـطخ  کـی  هابتـشا ، رکف  زرط  ناناملـسم  نوـخ  ندرک  حاـبم  يارب  گرزب  یغورد  ناناملــسم و  عاـمجا  ياـنعم  فـیرحت  دـش ؟
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رظن ار  دوخ  رظن  بذک ، ياعّدا  نیا  نایعّدم  رگید  راب  هک  هژیو  هب  تسا . يرتگرزب  ياطخ  هابتـشا ، ِرکف  زرط  نیا  تابثا  يارب  ینکارپغورد 
يوـس زا  راـتفر  نیا  دـنهدیم . هوـلج  لـطاب  داـقتعا  نآ  هـب  هدوـلآ  ار  مالـسا  لـها  ماـمت  تروـص ، نـیا  رد  هـک  دـننادب  ناناملـسم  يهـمه 

رلتیه تاغیلبت  ریزو  زلبوگ »  » دینادب تسا  بلاج  دوشیم . لامعا  یبوخ  هب  دننادیم ، هلیسو  رگهیجوت  ار  فده  هک  یناسک  نارادمتسایس و 
يرتعیسو حطس  رد  دشا و  رتگرزب بـ ـه  چره غورد  : » تفگیم يزان  ناملآ  ناربهر  رگید  شیوخ و  يهنابلطگنج  دیاقع  شرتسگ  يارب 

رارق وگلا  ار  زلبوگ  لاـثما  یهلا ، ياـیلوا  مالـسا و  ناربـهر  زا  يوریپ  ياـج  هب  ناـیباّهو  اـیوگ  دوـشیم ». هتفریذـپ  رتتحار  ددر ، شخپ گـ
مالـسا نید  ناملاع  ناناملـسم و  یمامت  هب  ار  غورد  نآ  هکلب  دـننکیم  يزاسغورد  اهنت  هن  اهنآ  دـناهتفرگ ! هرهب  دـنفرت  نیا  زا  دـناهداد و 

: تسا هدمآ  نینچ  دوشیم ، عیزوت  جح  ماّیا  رد  هک  ییاهباتک  زا  یکی  رد  دـننکیم . دادـملق  ناناملـسم  عامجا  ار  نآ  دـنهدیم و  تبـسن 
باتک رد  زاب  دوشیم . رفاک  تّما  عامجا  هب  هتـساوخ ... تعافـش  اهنآ  زا  و  دـهد ... رارق  اههطـساو  لاـعتم  دـنوادخ  دوخ و  نیب  هک  یـسک 

املع و عامجا  یـصاخشا ، نینچ  دبلطب ... تعافـش  وا  زا  و  دهد ... رارق  هطـساو  ادـخ  نیب  دوخ و  نیب  هک  یـسک  دنـسیونیم : نینچ  يرگید 
صخش یّتح  یهلا و  يایلوا  هاگراب  دزن  یهاوختعافـش  : » دننکیم اعّدا  نایباّهو  مینیبیم  هکنانچ  تسا . نانآ  رفک  رب  مالـسا  نادنمـشناد 

رفاـک مالـسا  تّما  ناملـسم و  نادنمـشناد  عاـمجا  هب  دـنزب ، رـس  يدرف  ره  زا  یلمع  نینچ  تسا و  ربکا  كرـش  عیقب ، يهّمئا  ادـخ و  لوسر 
دندقتعم دنتسه و  مالـسا  تّما  وزج  هعیـش  اهنویلیم  ًالّوا  هک  ارچ  تسین ؛ نشور  هتفای  قّقحت  اجک  رد  هدش  دای  عامجا  هک  نیا  دش ». دهاوخ 

رد دـناوتیم  رئاز  کی  هک  تسا  یلامعا  نیرتهب  زا  هکلب  تسین ، ربکا  كرـش  وا  زا  یهاوختعافـش  مالـسا و  مّرکم  یبن  هب  لّـسوت  اـهنت  هن 
هئطخت دروم  دوشیم ، عیزوت  هرمع  جـح و  ياهرفـس  رد  ناگیار  هب  هک  یبتک  رد  بلطم ، نیا  فّسأت  لاـمک  رد  هک  دـهد  ماـجنا  جـح  رفس 

. درادن ّتیخنـس  زین  نّنـست  لها  يهقرف  راهچ  اب  هکلب  تسا  راگزاسان  نایعیـش  داقتعا  اب  اهنت  هن  ییاهباتک  نینچ  بلاطم  تسا . هتفرگ  رارق 
: میزادرپیم نایّنس  يهناگراهچ  بهاذم  هاگدید  یسررب  هب  صوصخ  نیا  رد 

تعافش ترایز و 

نآ زا  یهاوختعافش  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز  دناهدرک ، اعّدا  نایباّهو  هچنآ  فالخرب  نایباّهو  اب  نّنستلها  هاگدید  فالتخا 
هدرک هسیاقم  ار  نایّنـس  يهناگراهچ  بهاذم  هقف  هک  یباتک  رد  هرابنیا ، رد  تسا . نّنـست  لها  یمامت  مارتحا  لوبق و  دروم  سّدقم ، دوجو 

... ۀلبقلا لبقتسم  فیرـشلا  هسأر  دنع  فقیف  ًانأش ... اهلجأ  برقلا و  مظعأ  نم  یفطـصملا  ربق  ةرایز  نا  یف  بیر  ال  میناوخیم : نینچ  تسا ،
ای کیلع  مالّـسلا  لوقیف : هاصوا  ْنَم  مالـس  هغلبی  و  هّللا ... لوسر  ّکنأ  دهـشأ  هتاکرب  هّللا و  ۀـمحر  هّللا و  ّیبن  اـی  کـیلع  مـالَّسلا  لوقی : مث 

تر ـ ضح ادخ ) لوسر   ) ربق ترا  ـ یز تسین کـه  کش  نیملسملا . عیمجل  هل و  عفشاف  ّکبر  یلإ  کب  عفـشتسی  نالف  نب  نالف  نم  هّللا  لوسر 
رایـسب زین  تراـیز  نیا  نأـش  تسا و  دـنوادخ  تـمحر  هـب  یکیدز  يا نـ ـ ههار نـیر  ـ تگرزب زا  هـلآ ]  هـیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم [  دّـمحم 

وت هب  هک  ار  سک  ره  مالس  و  ییادخ ... لوسر  وت  هک  مهدیم  تداهش  وگب : و  تسیاب ...  هلبق  هب  ور  كرابم  رـس  يالاب  رد  سپ  تسالاو ...
؛ تراگدرورپ يوس  هب  دنکیم  تعافش  بلط  وت  زا  هک  نالف  رـسپ  نالف  زا  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  وگب : ناسرب و  تسا  هدرک  شرافس 

یّنـس ياملع  زا  ضایع  یـضاق  تسا . نّنـست  لها  مومع  داقتعا  داقتعا ، نیا  امن . تعافـش  زین  ار  ناناملـسم  ماـمت  نک و  تعافـش  ار  وا  سپ 
ور ای  منک  هلبق  هب  ور  یهاوختجاح ] يارب  : ] دوب هدرک  لاؤس  هک  یـساّبع  يهفیلخ  خـساپ  رد  نایکلام  گرزب  سنا ، نب  کلام  دـسیونیم :

[ هک ياهدینشن  رگم   ] دنک تعافش  ار  وت  اد  ات خـ هاوخب  تعافـش  وا  زا  نک و  ادخ  لوسر  يو  ـ ـس ور بـه  تفگ : مروآ ؟ ادخ  لوسر  يوسهب 
ینک ششخب  بلط  ادخ  زا  نانآ  يارب  هک  دندمآیم  وت  دزن  هب  دندرک ، متـس  دوخ  رب  هانگ  هب  هک  نانآ  رگا  ربمایپ ، يا  : » دیامرفیم دنوادخ 

شیوخ باتک  رد  یفنح  یلالبنرـش  دـنتفاییم . » ناـبرهم  هبوت و  يهدـنریذپ  ار  دـنوادخ  هک  قیقحت  هب  يدرکیم ، رافغتـسا  ناـشیا  رب  وت  و 
يا وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  يا  نم ، ياقآ  يا  وت  رب  مالس  دنکیم : شرافس  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز  رد  یقارم » »

هنیمز نیمه  رد  یکلام  يوازمَح  يِوْدَع  موش ... لئان  امش  تعافش  هب  هکنیا  يارب  ترایز تـو  دصق  ماهدمآ بـه  رود  هار  زا  نم  یهلا ... ّیبن 
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وت دزن  هب  میتسه . وت  نیرئاز  ناـمهیم و  اـم  ادـخ ، لوسر  يا  تسا : نینچ  تفگ ، ناوتیم  فیرـش  ناـکم  نیا  رد  هچنآ  نیرتهب  دـیوگیم :
هدـیمخ ار  ام  تشپ  هک  هچنآ  زا  مینک ؛ تعافـش  بلط  زا تـو  میوش و  كّربتم  تترایز  اب  میروآ و  ياجهب  ار  وت  ّقح  هک  نیا  يارب  میدـمآ 
نّنـست لها  هک  دهدیم  ناشن  دوشیم و  تفای  یناوارف  هب  نایّنـس  كرادم  رد  نینچ  نیا  ییاههنومن  تسا . هدرک  کیرات  ار  نامبلق  تسا و 

ِنیمرَحلا ُمداـخ   » ار دوـخ  هـک  یناـسک  زا  دـنراد * * * . عاـمجا  هـتکن  نـیا  رب  دنرمـشیم و  نیتـسار  ياـهداقتعا  زا  ار  تعافــش  لّـسوت و 
فاـصنا و ِلقاّدـح  دـننادیم ، شیوخ  نمـشد  ار  یناملـسم  رگا  هک  دوریم  راـظتنا  دـننادیم ، فیرـش » مرح  ود  رازگتمدـخ  نیفیرّـشلا ؛
زا هک  دنکیم  باجیا  هبعک  بحاص  مارتحا  دنزادرپب . نانآ  دقن  هب  ینآرق  یقطنم و  لالدتـسا  اب  دننک و  تیاعر  وا  يهرابرد  ار  يرادـمقح 

صوصخ هب  ناناملـسم و  رفک ، كرـش و  دـننام  ینیوانع  اب  دوش و  يراددوخ  ناناملـسم  زا  یهورگ  هیلع  مه  نآ  یعقاو ، ریغ  نانخـس  رـشن 
. دنوشن مهّتم  نایعیش 

نخس يهصالخ 

اب نایباّهو  اهنت  تسا و  نّنست  لها  هعیش و  مومع  ِداقتعا  یهلا ، يایلوا  زا  یهاوختعافش  مالسا و  مرکم  یبن  نداد  رارق  هطـساو  لّسوت و  1 ـ
ناناملسم یمامت  داقتعا  طلغ ، ِداقتعا  نیا  هک  دننکیم  اعّدا  دننادیم و  ربکا  كرش  ار  تعافش  لّسوت و  نایباّهو  2 ـ دنافلاخم . داقتعا  نیا 

مالـسا ناکرا  زا  هک  ار  تعافـش  لّسوت و  مهم  لصا  ود  نایباّهو  3 ـ رگید . سک  هن  تساهنآ و  صوصخم  اـعّدا  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ؛
نیب رد  ناگیار  هب  ینویلیم  ژاریت  رد  ار  تاداقتعا  نیا  نانآ  4 ـ دناهدرک . فیرحت  ار  ناناملسم  عامتجا  عامجا و  يانعم  دنرادن و  لوبق  تسا 

. دننکیم رشتنم  نارئاز 

« ناناملسم یمامت   » يانعم فیرحت 

؛ دـندقتعم نآ  هب  دوخ  اهنت  هک  دـنهدیم  تبـسن  ناناملـسم -  یمامت  عامجا -  هب  شیوخ  بتک  رد  ار  يدـیاقع  ناـیباّهو  میدـید  هکناـنچ 
هاتوک ياهنومن  هب  تسا . هدش  هتفرگ  راک  هب  زین  ماکحا  يهنیمز  رد  دنفرت  نیا  دنتسین . لئاق  ناناملـسم  ریاس  يارب  یـشزرا  چیه  نانآ  ییوگ 

مزال دسیونیم : نینچ  همّدقم  رد  هدنسیون  تسا . هدش  عیزوت  جاّجح  نیب  یـسراف  نابز  هب  لاس 1383  رد  زامن  شزومآ  باتک  دینک : هّجوت 
هّللا لوـسر  ّتنـس  میرک و  نآرق  زا  یعرـش  لـیالد  يهئارا  اـب  دـهد ، ماـجنا  ار  نآ  تسا  بجاو  ناملـسم  ره  رب  هک  یّمهم  لـئاسم  متـسناد 

هب ار  یبلاطم  نتفرگوضو ، یگنوگچ  حیـضوت  رد  هدنـسیون  اّما  منک . كرت  دراد ... دوجو  فـالتخا  نآ  رد  هک  یلئاـسم  منک و  يروآعمج 
وـضو تقو  رد  نآ  تاعارم  هک  يروما  دسیونیم : ناشیا  دـننادیمن . بجاو  ار  نآ  زین  نّنـست  لها  یّتح  هک  دروآیم  وضو  تابجاو  ناونع 

هب ینیب  ناهد و  يوش  تسش و  ینعی  دنوشیم . هدرمش  تروص  نتسش ] وزج [  زین  قاشنتـسا  هضمـضم و  هک  تروص  نتـسش  تسا : بجاو 
مالـسلا مهیلع  هّمئا  هک  دـننادیم  نایعیـش  تسا . نآ  وزج  زین  اهشوگ  هک  رـس ، یمامت  ندرکحـسم  اـهنآ . رد  بآ  ندرکلـخاد  يهلیـسو 

یلع هقفلا   » باتک رد  تسا . قوف  ياعّدـم  فالخرب  زین  نّنـست  لها  ناگرزب  رثکا  رظن  لاح  نیع  رد  دـناهدرکن . شرافـس  ار  ییوضو  نینچ 
لّوألا ۀّتس : ءوضولا  ضئارف  اولاق : ۀلبانحلا  میناوخیم : نینچ  تسا ، هدرک  یسررب  ار  نایّنـس  يهقرف  راهچ  ياملع  رظن  هک  هعبرألا » بهاذملا 
تروص نتسش  لّوا  تسا . دروم  شش  وضو  تابجاو  دنیوگیم : نایلبنح  فنألا . مفلا و  لخاد  یف  ۀّمئألا  عیمج  اوفلاخ  مّهنا  هجولا ... لسغ 

اب تسا  بجاو  ینیب  ناهد و  لخاد  نتـسش  هک  هلأـسم  نیا  رد  ناـنآ  تسا ...] بجاو  وشوتسـش ، نیا  وزج  زین  قاشنتـسا  هضمـضم و  هک  ] 
دنراد و يرظن  نینچ  دننکیم  ّتیعبت  لبنحنب  دـمحا  زا  هقف  رد  هک  نایباّهو  اهنت  مینیبیم  هک  هنوگنامه  دـنافلاخم . یّنـس ]  ] ناماما رگید 
ره رب  اهنت  هن  يرظن  نینچ  سپ  دـنراد . رظن  فالتخا  هلبانح  اب  هلأـسم  نیا  رد  دنتـسه ـ  هفینحوبا  یعفاـش و  کـلام ، وریپ  هک  نایّنـس ـ  رگید 

دوخ هاگیاج  تسا و  مرتحم  دروم  نیا  رد  زین  نایعیش  ياوتف  تشاد . دهاوخن  یترورض  مه  نّنست  لها  يارب  هکلب  تسین ، بجاو  یناملـسم 
، لوق نیا  دـنادیم . وضو  تابجاو  زا  ار  اهشوگ  رـس و  یماـمت  حـسم  هدنـسیون  تشذـگ ، نیا  زا  شیپ  هک  یکردـم  رد  نینچمه  دراد . ار 
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رد دنک . مالعا  نانآ  عامجا  ناناملسم و  مومع  رظن  ار  نآ  دنادب و  بجاو  ناملسم  ره  رب  ار  نآ  هدنـسیون  ات  تسین  ناناملـسم  یمامت  نخس 
. دنراد فالتخا  مه  اب  حسم  رادقم  رد  اّما  دننادیم ؛ وضو  تابجاو  زا  ار  رـس  حسم  یگمه  املع  میناوخیم : نینچ  نایّنـس  كرادم  زا  یکی 

یخرب دننادیم . بجاو  ار  رس  زا  یتمـسق  حسم  هفینحوبا ، کلام و  ناوریپ  زا  یـضعب  یعفاش و  دنادیم . بجاو  ار  رـس  یمامت  حسم  کلام 
. دنادیم یفاک  زین  ار  مراهچ  کی  حسم  هفینحوبا  اّما  دننادیم . بجاو  ار  موس  ود  یخرب  ار و  رس  موسکی  حسم  کلام ، باحصا  زا  رگید 

بجاو نانآ  حسم  سپ  اهشوگ ، اّما  دسیونیم ... : نّنست  لها  يهناگراهچ  نایاوشیپ  نانخس  یـسررب  زا  سپ  هدنـسیون  يرگید ، باتک  رد 
هلبانح زج  تسا . یّنـس ] يهناگهس  ناماما  و   ] ناگمه قاّفتا  دروم  بلطم  نیا  دوشیمن و  بوسحم  رـس  ياهتمـسق  زا  شوگ  اریز  تسین ؛

وس کی  زا  زامن ، شزومآ  باتک  يهدنـسیون  هک  تسا  نشور  دوش ]. حسم  رـس  هارمه  دیاب  و  تسا [  رـس  يهلمج  زا  شوگ  دنیوگیم : هک 
رد يو  تـسا ، هدرک  كرت  ار  یفـالتخا  لـئاسم  هدرک  اـعّدا  باـتک  يهمّدـقم  رد  رگید  يوـس  زا  دـنکیم و  جـیورت  ار  لـبنح  دــمحا  رظن 

ماجنا يهزاجا  ناشدوخ ، بهذم  قبط  نارگید  هک  دنکیم  نایب  ار  يرظن  فالتخا ، دروم  لئاسم  رد  شیوخ و  باتک  فلتخم  ياهتمـسق 
رد زامن  ندـش  لطاب  هجیتن  رد  وضو و  لاطبا  ثعاب  دـناوتیم  دنتـسین ، لبنح  دـمحا  وریپ  هک  یناسک  يارب  اوتف  نیا  هب  لمع  دـنرادن . ار  نآ 

. دشاب هنیدم  هّکم و 

؟ ارچ يزیتس ،  هعیش 

طباور هک  ّتیباّـهو  تسین . هاـگآ  نآ  زا  ناـشناج  حور و  هک  يروـما  هب  نارگید  ندرک  مهّتم  ینعی  تسا . ماـّهتا  تدـحو ، یلـصا  نمـشد 
هب هقرفت  داجیا  فدـه  اب  تسا ، نامتک  لباقریغ  یـسیلگنا ـ  سوساج  رفمه ـ  یبلیف و  ناتـسبرع ، سنرول  لاثما  سیلگنا و  اب  اهنآ  کـیدزن 

مالسا هب  نانآ  يدنبياپ  تهج  هب  نایعیـش  مهـس  ارجام ، نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دننزیم و  فارحنا  بسچ  رب  ناملـسم ، ياههورگ  یمامت 
. دشاب نارگید  زا  شیب  نیتسار ،

نتسناد اراصن  دوهی و  دننامه  ار  هعیش 

: دسیونیم تسا ـ  هقرفت  دیدشت  یپ  رد  تدحو  میکحت  ياج  هب  هدرک و  دادملق  نّنست  لها  مامت  يهدنیامن  ار  دوخ  هک  ناتسبرع ـ  تّیباّهو 
ریغ نّنست  لها  هضفار و  نیب  بیرقت  يراصَّنلا ... دوهیلا و  نیب  عمجلا  نکمیال  ّهنا  امک  نکمم ... ریغ  ۀّنُّسلا  لهأ  نیب  ۀضفارلا و  نیب  بیرقتلا 

. درادن انعم  اراصن  يدوهی و  نیب  بیرقت  هک  تروص  نامه  هب  تسا ... نکمم 

نایعیش ندناوخ  رفاک 

: دنهدیم اوتف  نینچ  یلاؤس ، خساپ  رد  ّتیباّهو  ياسؤر  دننک . هسیاقم  اراصن  دوهی و  اب  ار  نایعیـش  هک  دشیم  متخ  اجنیا  هب  راک  شاک  يا 
، نوکرـشم مهف  مهتداس ، نیـسحلا و  نسحلا و  ًاّی و  ـ لع نوعّدـیۀّیرفعجلا  نم  هیدـل  نیذَّلا  ۀـعامجلا  نأ  نم  لئاسلا  رکذ  امک  رمألا  ناـک  اذإ 

دیوگیم هدننکلاؤس  هک  تسا  نامه  بلطم  رگا  هّللا . مسا  اهیلع  اورکذ  ولو  ۀتیم  اّهنال  مهحئابذ ، نم  لکألا  لحیال  مالـسالا ، نع  نودترم 
یهلا يایلوا  و   ) ناگرزب نیـسح و  نسح ، یلع ، هک  دننکیم  یگدـنز  هعیـش ) بهذـم  و   ) يرفعج يهقرف  زا  وا  فارطا  رد  یهورگ  ینعی ) )

؛ تسین لالح  اهنآ  طّسوت  هدش  حبذ  تشوگ  ندروخ  دناهدش و  جراخ  مالـسا  زا  هدوب و  كرـشم  دارفا  نیا  سپ  دـنناوخیم ، ار  شیوخ )
مهوحن نیـسحلا و  نسحلا و  ًاّی و  ـ لع مهئاعد  نم  دشاب ... !! هدش  يراج  نآ  رب  ادخ  مسا  رگا  یّتح  تسا ، رادرم  ِمکح ) نآ ، ِمکح   ) هک ارچ 
اوحِْکنَتال و  ... » مهئاسن نم  جوزتن  نأ  اـنل  ّلـحیال  تاملـسملا و  مهجوزن  نأ  لـحیالف  مالـسالا ، ۀـّلم  نم  جرخی  ربکأ  ًاکرـش  نوکرـشم  مهف 
بوسحم رتگرزب  ربکا و  كرـش  هب  هدولآ  اهنآ  سپ  دـنناوخیم  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  هک  یناـسک  و  َّنِمُْؤی ... . » یَّتَح  ِتاکِرْـش  ُـ ملا

نانز زا  هک  تسین  لالح  تسین و  زیاج  اهنآ ) نادرم  اب   ) ناملسم نانز  جاودزا  هجیتن  رد  دندرگیم . جراخ  ناناملـسم  عمج  زا  دنوشیم و 
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ياهباتک رد  هک  يدیاقع  نینچ  اب  دنوش .» نمؤم  ات  دینکن  جاودزا  كرـشم  نانز  اب  و  :( » دـیامرفیم هیآ  هک  ارچ   ) دـنیزگ رـسمه  هعیـش ) )
لدب شزرایب ، یبارـس  هب  یلدمه  یلدکی و  دیما  دوب و  دهاوخن  یهاو  یلایخ  تدـحو ، يوزرآ  ایآ  ددرگیم ، رـشتنم  پاچ و  نوگانوگ 

هب ندیـسر  يارب  فلتخم ، ياهنابز  نوگانوگ و  دـیاقع  اب  اهروشک  دوریم و  داـّحتا  زا  نخـس  هتـسویپ  هک  یناـهج  رد  دـیدرگ ؟ دـهاوخن 
دننامه ناناملـسم ـ  یتسار  هب  ایآ  نایباّهو  معز  هب  درادن ؟ دوجو  رما  نیا  يارب  یمالـسا  ییوگلا  ایآ  دننزیم ، داّحتا  هب  تسد  رتشیب  تردق 

كرـشم و تاغل  ياج  هب  ناوتیمن  یتسار  هب  دنوش ؟ دـّحتم  رگیدـکی  اب  دـنناوتیمن  یقرـش ـ  بونج  يایـسآ  ياهروشک  ای  اپورا  يهعماج 
؟ درک هدافتسا  دنراد ، یکرتشم  ربمایپ  هلبق و  باتک ، هک  یناسک  يارب  يرگید  ناگژاو  زا  رفاک 

هعیش هب  روآهدنخ  ياهماهّتا 

یهاـکف تاـیاکح  کحـضم و  نانخـس  ناـماد  هب  یهاـگ  تقیقح ، ّقح و  زا  يرود  تهج  هب  تسا ، نآ  نیا و  هب  ماـّهتا  شراـک  هک  يدرف 
تّدـش زا  دـنروآیم و  يور  یبـیرغ  بـیجع و  نانخـس  هـب  ياـّفوتم 728 ه ـ ) ـ  ) یناّرح هـیمیتنبا  زا  يوریپ  هـب  زورما ـ  ناـّیباّهو  دـتفایم .

هب هیمیتنبا ـ  هورگ ـ  کی  ربهر  هک  اجنآ  دوشیم . یهتنم  روآهدنخ  فیخس و  نانخس  هب  راک  دنیوگیم و  هچ  دنمهفیمن  ییوگ  ینمشد ،
. تسا مولعم  وا  ناوریپ  فیلکت  دوش ، لّسوتم  یهاو  تاماّهتا  نیا 

هیمیتنبا زا  روآهدنخ  یماهّتا 

اب ندوب  دـب  تهج  هب   ] شیوخ يهناخ  يارب  دـنراد و  تهارک  « 10  » ددع نتفگ  زا  نانآ  هک  تسا  نآ  هعیـش  ياهتقامح  زا  دـسیونیم : وا 
ار « 9  » ظفل نایعیـش  هک  تسا  بیاـجع  زا  و  دـنراکیمن ... تخرد  هد  ناـشعرازم ] غاـب و  رد  اـی   ] دـننکیمن و تسرد  نوتـس  هد  ظفل 10 ]
9 و : » دنیوگیم هکلب  « 10 : » دنیوگیمن اهنآ  هک  تسا  نیا  نایعیش  بصعت  زا  دنکیم : اعدا  شباتک  دعب  دلج  رد  یتح  يو  دنراد . تسود 

. دوشیم يریگیپ  زین  هزورما  اجهبان ، ياهماهتا  بیجع و  نانخس  نیا  «. 1

نیزورما ياهدنفرت  یهاکف و  ياهماهّتا 

لها هک  دندقتعم  نایعیش  یضعب  زونه  تسا : هدش  اعّدا  نآ  رد  هک  دوشیم  عیزوت  نایجاح  نیب  یسراف  نابز  هب  یباتک  هک  تسا  یلاس  دنچ 
، دـشکیم كدـی  ار  دـیدج » ياهیـسررب   » و ون » قیقحت   » مسا هک  یبتک  رد  یتالمج  نینچ  هک  تسا  بّجعت  یـسب  ياج  دـنراد . مُد  تّنس 

يارب عّیـشت  لیـصا  عبانم  هب  هعجارم  یعیـش و  يالاو  بتک  نوتم  یـسررب  ياج  هب  یباّهو  نانکفاهقرفت  دسریم  رظن  هب  دـنکیم . ییامندوخ 
دنالوغـشم اههقلح » بابرا   » و رتاپ » يره   » دـننام یّلیخت  ياهنامر  ندـناوخ  يدوویلاه و  ياهملیف  ياشامت  هب  هیجان ، يهقرف  نیا  ییاسانش 

زا  ] یـسک رگا  تسا : هدرک  اعّدا  هقرفت  داـجیا  ياتـسار  رد  هدنـسیون  ناـمه  دـنهدیم . تبـسن  هعیـش  هب  ار  يروآهدـنخ  تـالمج  نینچ  هک 
لیبق نیا  زا  داب و  تردپ  روگ  رد  یّنس  ناوختسا  دیوگیم : دناشنورف ، وا  رب  ار  شدوخ  مشخ  دهد و  مانشد  ار  یکی  دشاب  هتساوخ  نایعیش ]

دـیلقت و عجرم  هعیـش و  ار  دوخ  هاگنآ  دـننادیم ؛ سجن  ار  ّتنـس  لها  هک  دـنکیم  مهّتم  ار  نایعیـش  رتشیب ، يهقرفت  يارب  زاب  و  اـهفرح .
نامهم  ] باوختخر داد  روتسد  مردپ  هک : دنکیم  تیاکح  دوخ  يهعیش  ردپ  لوق  زا  ار  ریز  ناتـساد  دنزیم و  اج  فجن  رد  گرزب  یملاع 

رگا هک  تسا  سجن  يّدح  هب  یّنـس  هک  دندقتعم  نایعیـش  نوچ  دـنیوشب  بوخ  دروخ  اذـغ  اهنآ  رد  هک  ییاهفرظ  دـننازوسب و  ار  یّنس ]
نآ هک  ییاذغ  فورظ  ندرکلاچ  نتسکش و  هب  ّفلؤم  ردپ  هک  تسا  یقاب  رکش  ياج  دوشیمن . كاپ  دوش ، هداد  وشوتسش  مه  راب  رازه 
نآ رب  باوختخر  هک  ینیمز  دنهد و  داب  هب  ار  باوختخر  رتسکاخ  هک  هدرکن  رما  تسا و  هدادـن  روتـسد  دوب ، هدرک  هدافتـسا  اهنآ  زا  یّنس 
رد تسا !! هدیسر  نایاپ  هب  باوختخر  ندزشتآ  فورظ و  نتسکش  ّدح  رد  هدنسیون ، يزادرپناتساد  و  دننک ! يرادربكاخ  ار  هتشاد  رارق 

دسرب هچ  دنوشیمن ، بوسحم  سجن  بهذم ، یّنـس  ناردارب  تسا ـ  ناگمه  تسد  رد  کنیا  هک  دوجوم ـ  یبرع  ای  یـسراف  يهلاسر  چیه 
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جیورت نیا  هب  ددرگ ! وشوتسش  یطارفا  لکش  نیا  هب  وا  ياذغ  فورظ  ای  دوش  هدیـشک  شتآ  هب  وا  يهدافتـسا  دروم  باوختخر  هکنیا  هب 
یـسررب تقو  رگا  باتک ، کی  نتـشون  زا  لبق  مینکیم ، داهنـشیپ  دننیبب ـ  ار  یّنـس  هعیـش و  نیب  تدحو  دنهاوخیمن  هک  هقرفت ـ  ناگدننک 

رادروخرب يرتشیب  ماکحتـسا  زا  نانآ  تاقیقحت  ات  دننزب  مدـق  نیـشنهعیش  قطانم  رازاب  هچوک و  رد  لقاّدـح  دـنرادن ، ار  نایعیـش  ياهباتک 
! دشاب

دسریم يرب  غاب  نیا  زا  َمد  ره 

اهباتک نیا  زا  یکی  رد  دریگیم . رارق  هنیدم  هّکم و  نارئاز  رایتخا  رد  ناگیار  هب  یـسراف  نابز  هب  یناوارف  ياهباتک  یـسمش  لاس 85  زا 
رد يوزوح و  ياهسرد  رد  لاح  نیع  رد  هدوب و  نارهت  رد  یتشهب  دیهش  هاگـشناد  ِیکـشزپ  يهتـشر  يوجشناد  دنکیم : اعّدا  هدنـسیون 

ياقآ  » هک اجنآ  ات  دـنکیم  ّتیلاّـعف  راکتـشپ  ّتیقّفوم و  اـب  هنیمز  ود  ره  رد  يو  تسا . هتـشاد  تکرـش  زین  مق  رد  هقف  ِجراـخ  ياـهسالک 
، تسا هتفای  ومن  دشر و  یعیش  ياهداوناخ  رد  هکنیا  اب  تسا  یعّدم  يو  دنتسرفیم . نیشنیّنس  قطانم  هب  غیلبت  يارب  ار  وا  یناسارخ » دیحو 
هک هوژپشناد  يهدنسیون  نیا  دنکیم . باختنا  ار  ّتیباّهو  تیاهن  رد  هدرک و  ادیپ  شیارگ  نانآ  بهذم  هب  یّنس ، عبانم  اب  ییانـشآ  زا  سپ 

باتک و کی  مان  اجکی  رد  اـهنت  دوخ ، ياهحفـص  باتک 200  ّلک  رد  یملع ، باتک  کـی  اـت  تسا  ناـمر  هّصق و  هب  هیبش  رتشیب  شباـتک 
نیدنچ هک  دنکیم  اعّدا  دنکیم و  یفّرعم  نوعلم » یضر  خیش   » ار هدنسیون  مان  بّجعت  لامک  رد  و  هغالبلا » جهن  ! » دروآیم ار  شاهدنسیون 

باتک دلج  يور  رب  مالسالاۀّجح »  » ناونع اب  ار  دوخ  هک  یصخش  تسا  بیجع  تسا !! هدرک  لعج  هغالبلاجهن  رد  ار  یغورد  ثیدح  رازه 
هغالبلاجهن هک  دنادیمن  دـنکیم ، تکرـش  مق  راوگرزب  عجارم  هقف  ِجراخ  ياهسالک  رد  دراد و  یهاگـشناد  تالیـصحت  هدرک و  یفّرعم 

رب نّنست  لها  زا  یخرب  هک  اجنآ  ات  تسا  هعیش  یّنس و  لوبق  دروم  باتک  نیا  هک  دنادیمن  و  یضر » خیش   » هن تسا و  یضر » دّیـس   » فیلأت
، تسا هدـش  یباّـهو  تیاـهن  رد  هدوـب و  هعیـش  دـنکیم  اـعّدا  هک  يدرف  مـه  زاـب  يرگید  باـتک  رد  اـی  و  دناهتـشون ... . حرـش  هغالبلاجـهن 

اهیّنـس غارـس  هب  دنریگیمن ، هجیتن  هعیـش  ياملع  ياعد  کشزپ و  ياوادم  زا  هک  ینامز  دوخ ، نادنزرف  يهجلاعم  رد  نایعیـش  دـسیونیم :
ندناوخ اعد  ینعی  .« ) دناریم نوریب  ناطیـش  طقف  ار  ناطیـش  : » تسا عیاش  هعیـش  دزن  نوچ  دـنک ؛ رثا  هجلاعم  يارب  نانآ  ياعد  ات  دـنوریم 

یّنس ِملاع  نآ  ياعد  اضق ، رب  تسد  تسا ). دیفم  هتفرگ ، همشچرس  ناطیش  زا  هک  يرامیب  يهجلاعم  يارب  تسا ، ناطیـش  قادصم  هک  یّنس 
هّکم و رد  هدـشعیزوت  ياهباتک  زا  یخرب  رد  دـنفرت  نیرتبیجع  هرخألاب  و  تسا ... !! ّتیباّهو  اـب  قح  هک  دـمهفیم  راـمیب  دـنکیم و  رثا 
ای هدنـسیون  ناونع  لباقم  رد  دـلج ، يور  رب  لاثم  يارب  تسا . نابزیـسراف  ناگدـنناوخ  بیرف  يارب  هعیـش  ناگرزب  مان  زا  هدافتـسا  هنیدـم ،

دنتسه رضاح  نامز  رد  هعیش  روهشم  ياملع  زا  راوگرزب ، ود  نیا  دنکیم . ییامندوخ  يرکسع » یـضترم   » ای یناحبـس » رفعج   » مان مجرتم ،
تیادـه ياعّدا  هک  یناسک  ایآ  دـنکیمن . لابند  ار  یفدـه  هدـنناوخ ، بیرف  زج  نابطاخم ، هّجوت  بلج  يارب  ییاهمان ، نینچ  ندرب  راکهب  و 

!؟... ماّهتا بیرف ، غورد ، دننک : زارد  تسد  فده  هب  ندیسر  يارب  ياهلیسو  ره  هب  دنناوتیم  دنراد ، ار  مدرم 

ناناملسم اب  یلد  ِدرد  رخآ : نخس 

هب راکتـشپ و  یلدمه ، يرایمه ،  اب  دندرگ و  دـّحتم  رگیدـکی  اب  دـیاب  دنـشاب ، راذـگریثأت  زورما  ناهج  رد  دـنناوتب  هکنآ  يارب  ناناملـسم 
ار یکاـخ  يهرک  نیا  ناـیمدآ  مالـسلا ،  مهیلع  راـهطا  يهّمئا  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  يوـبن  میلاـعت  لـیذ  رد  یهلا و  تاـهّجوت  تیاـنع و 
رد هک  ار  یقفانم  دـیاب  نانمؤم  دوب . دـهاوخ  مزال  نید  یعقاو  نانمـشد  نانکفا و  هقرفت  ییاسانـش  هار ، نیا  رد  دـنیامن . ینامـسآ  ینایکالفا 

خاروس کی  زا   » ات دننک  ییاسانـش  دنکیم ، جـیورت  هوزج  راون و  باتک ، بلاق  رد  ار  شیوخ  مومـسم  دـیاقع  تسا و  یفخم  مالـسا  سابل 
َنوُوَتْسَی ِهّللا ال  ِلی  ـ ِبَـس ِیف  َدَهاج  َو  ِرِخآلا  َمْوَیلا  َو  ِهّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَحلا  ِدِجْـس  َـ ملا َةَرامِع  َو  ِّجاحلا  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَجأ  «. } دنوشن هدیزگ  رابود 

هک دیاهتشادنپ  یسک  راک ] دننامه [  ار  مارحلادجسم  ندرکدابآ  نایجاح و  نتخاس  باریـس  ایآ  { » َنی ـ ِِملاّظلا َمْوَقلا  يِدْهَی  ُهّللا ال  َو  ِهّللا  َْدنِع 
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تیاده ار  نارگدادیب  ادخ  و  دنتـسین ، ناسکی  ادخ  دزن  ود ] نیا  هن ، دنکیم [ ؟ داهج  ادـخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب 
.« درک دهاوخن 

نایباّهو اب  تفلاخم  رد  نّنست  لها  بتک 

ـ  1 و 2 درک : هراشا  اهباتک  نیا  هب  ناوتیم  هدـش ، هتـشون  نانآ  تاداقتعا  ّتیباّهو و  در  رد  یّنـس  ياملع  طسوت  هک  ییاـهباتک  هلمج  زا 
يدنهرـس بحاـص  ناـج  نسح  دّـمحم  هجاوخ  ۀـیدجنلا ، ۀـیباهولا  دـیدرت  یف  ۀحیحـصلا  دـئاقعلا  ۀـیباهولا و  دـیدرت  یف  ۀـعبرألا  لوصـألا 

یلع ّدّرلا  یف  ۀیـضرملا  لاوقالا  4 ـ يرئازج . یکلام  یفرـشم  خیـش  قودَّصلا ، ّیلولاو  یبّنلاب  لّـسوّتلا  عنم  نّمم  قوقعلا  راـهظا  3 ـ يددجم .
خیـش هّیدّجنلا ، ثداوحلا  یف  ۀـیدادغبلا  قاروألا  6 ـ یفنح . لبنـس  رهاط  خیـش  راربألا ، ءایلوألل  راـصتنالا  5 ـ یفنح . مسک  دّـمحم  هّیباهولا ،

داهجلا فیس  دیرجت  9 ـ يوجاد . هّللادمح  خیـش  لّسّوتلا ، يرکنمل  رئاصبلا  8 ـ یماّزع . يهمالس  خیـش  هعطاّسلا ، نیهاربلا  7 ـ يوار . میهاربا 
میهاربا نب  هّللادبع  خیش  ءایلوألا ، ءایبنألاب و  ۀثاغتـسالا  یلع  ءایبغالا  ضیرحت  10 ـ یعفاش . فیطّللادبع  نب  هّللادبع  خیـش  داهتجالا ، یعّدمل 

، نیحلاصلابو ّیبنلاب  لّسوتلا  12 ـ یلبنح . قلافع  نامحرلادبع  رـسپ  دّمحم  خیـش  نیّدلا ، دیدجت  یعّدا  نمب  نیدّلقملا  مّکهت  11 ـ ینیغ . ریم 
قیاقحلا 14 ـ يردنکـسا . يرداـق  یملح  میهاربا  خیـش  قـلخلا ، رارـش  لاوـحا  فـشک  یف  قـحلا  لـالج  13 ـ یماـش . قوزرم  نـب  دـماحوبا 

دمحا خیش  نییباهولا ، یلع  دّرلا  یف  نیبملا  ّقحلا  15 ـ دوواد . کلام  هیوبّنلا ، ۀنّسلاو  باتکلا  ۀلدأب  ۀیباهولا  معازملا  یلع  ّدّرلا  یف  ۀیمالسالا 
یف ۀیّنسلا  ررّدلا  17 ـ هّکم . یتفم  نالحد  ینیز  دنزرف  دمحا  دّیـس  مارحلا ، دـلبلا  ءارما  یف  مالکلا  ۀـصالخ  16 ـ يدنبشقن . يدنهرس  دیعس 

. یکلام یمیمت  لیعامسا  خیش  سنوت  مالسالا  خیش  باهولادبع ، نب  دّمحم  یلع  ّدر  18 ـ نالحد . ینیز  رسپ  دمحا  دیس  هیباهولا ، یلع  دّرلا 

. یکلام یـسنوت  یحایر  رداقلادـبع  نب  میهاربا  خیـش  هیباهولا ، یلع  ّدرلا  20 ـ يرقیـشألا . نسحملادـبع  یلبنح  هیقف  هیباهولا ، یلع  ّدّرلا  19 ـ
قنعل رتابلا  فیّسلا  22 ـ يرصم . يدونمس  نامثع  دنزرف  میهاربا  خیش  هیرهاّظلا ، ةدلقمو  هیباهولا  نیتقرفلا  یلع  ّدرلا  یف  نیراّدلا  ةداعـس  21 ـ

یف يدنهلا  فیس  24 ـ يرداق . لوسر  لضف  هاش  راربألا ، ءادـعأ  یلع  لولـسملا  رابجلا  فیـس  23 ـ قوزرم . دـماحوبا  رباکألا ، یلع  رکنملا 
مراصلا 26 ـ یناهنب . فسوی  خیش  قلخلا ، دّیسب  لّسّوتلا  یف  قحلا  دهاوش  25 ـ یناعنص . یسیع  نب  هّللادبع  خیش  يدجنلا ، خیشلا  ۀقیرط  ۀنابا 

28ـ يدادغب . نامیلس  نب  دواد  نارفکلاو ، كرّشلاب  لاق  نم  یلع  ّدّرلا  یف  ناوخالا  حلـص  27 ـ یّکم . ءاطع  خیـش  يدجنلا ، قنع  یف  يدنهلا 
خیـش فیلأت ، دوعرلاو  قعاوّصلا  29 ـ باّهولادبع . دّمحم  ردارب  باّهولادـبع  دـنزرف  نامیلـس  خیـش  هیباهولا ، یلع  ّدّرلا  یف  هّیهلالا  قعاوصلا 
نایبب داـبعلا  ثوغ  31 ـ يدـنه . نایم  هاش  رهاظ  روبقلا ، لـهأب  لـسوتلا  رکنمل  رودـصلا  ءایـض  یلبنح 30 ـ دواد  نب  هّللادـبع  نیدـلا  فـیفع 

34ـ يواهز . یقدص  لیمج  خیـش  قداصلا ، رجفلا  33 ـ نالحد . ینیز  نب  دمحا  هیباهولا ، ۀـنتف  32 ـ يرصم . یمامح  یفطصم  خیـش  داشرلا ،
ّدر یف  باطخلا  لصف  35 ـ باهولادبع . نب  دّمحم  ردارب  باهولادبع  نب  نامیلس  خیش  باهولادبع ، نب  دّمحم  یلع  دّرلا  یف  باطخلا  لصف 
ّدر یف  ۀینسلا  جرادملا  37 ـ مالسلادبع . رمع  هنّسلاو ، نآرقلل  هیباهولا  ۀفلاخم  36 ـ ینابق . يرصب  یلع  نب  دمحا  باهولادبع ، نبا  تالالض 

39ـ دادح . دمحا  نب  يولع  دیس  ماوعلا ، ّلضا  یتلا  يدجنلا  یعدبلا  هبـش  ّدر  یف  مالظلا  ءالجو  مامالا  حابـصم  38 ـ يرداق . رماع  هیباهولا ،
یفطـصم خیـش  ۀیباهولا ، یلع  درلا  یف  هیعرـشلا  لوقنلا  40 ـ هیدنبـشقن . يدادغب  نامیلـس  نب  دوواد  خیـش  هیباهولا ، ّدر  یف  ۀـّیبهولا  ۀـحنملا 
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