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ناماما ناربمایپ و  دقرم  زا  يرادساپ 

باتک تاصخشم 

 : روآدـیدپ ماـن  ناونع و  حرـش   . هدـیزگرب  . راـهطالا همئـالا  دـنع  رازملا  يدادرارق :  ناوـنع   - 1308 رفعج ، يزیربت  یناحبـس  هسانـشرس : 
رعـشم 1389. نارهت : رـشن :  تاصخـشم  یناحبـس . رفعج  ناماما /  هاگدید  زا  ترایز  باتک  رب  يدقن  ناماما : ناربمایپ و  دقرم  زا  يرادساپ 

تشاددای اپاف  یسیون :  تسرهف  تیعضو   1-160-540-964-978 لایر :   6000 کباش :  مس .  21  × 11 96 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
 : تشاددای موس . پاچ  تشاددای :  تسا . ینیسحلا  يداهلادبع  هتشون  راهطالاهمئالادنع " رازملا  باتک " هدیزگرب  رب  يدقن  رضاح  باتک  : 

اههیعافد و ترایز --  عوضوم :  ریسفت . دقن و  راهطالاهمئالادنعرازملا --  يداهلادبع ، ینیسح ، عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  همانباتک 
 -- اهيراوگوس عوضوم :  هیباهو  رظن  ترایز --  عوضوم :  اههیدر  اههیعافد و  ترایز --  اهناتـسروگ --  اـهروگ و  عوضوم :  اـههیدر 

 : هرگنک يدـــنب  هدر  حرـــش  هدـــیزگرب . اــهطالا . همئالادـــنع  رازملا  يداهلادـــبع .  ینیـــسح ، هدوزفا :  هسانـــش  اــههیدر  اــههیعافد و 
1546865 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/76 ییوید :  يدنب  هدر  BP262/ح47م4084 1389 

راتفگ شیپ 

تروص هب  رگیدکی  يارآ  دیاقع و  زا  دنناوتیم  ناگمه  هک  هدمآرد  يدحاو  هدکهد  تروص  هب  مینکیم ، یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  یناهج 
هک تسا  فّسأت  ياج  یلو  دشاب ، ناناملـسم  نایم  يرکفمه  یلدمه و  هلیـسو  دناوتیم  یهلا  تمعن  نیا  تقیقح  رد  دنوش و  هاگآ  حیحص 

ناناملـسم نایم  يراکمه  یگناگی و  یعون  هک  دـننآ  زا  عنام  دـننزیم و  نماد  تافالتخا  رب  تاـکرتشم ، رب  دـیکأت  ياـج  هب  هتـسویپ  یخرب 
ییاـج هب  يزروضرغ  یهاـگ  دـننکیم . لـقن  حیحـص  ریغ  تروص  هب  ار  دوـخ  ینید  ناردارب  راـکفا  دـیاقع و  هتـسویپ  دریذـپ و  تروـص 
یباتک ًاریخا  دنهدیم . رارق  ریفکت  هیام  ار  نآ  هدروآرد و  یتدیقع  هلأسم  کی  تروص  هب  ار  روبق ) رب  يانب   ) یهقف هلأسم  کی  هک  دسریم 

، ناماماو ناربمایپ  دقرم  زا  يرادـساپ  رد  پاچ و  نیرحب  روشک  رد  ینیـسحلا  يداهلادـبع  رتکد  ملق  هب  راهطألا » ۀّـمئألا  دـنع  رازملا   » مان هب 
هب هدنادرگرب و  یسراف  هب  ار  نآ  یمیهاربا » نیدباعلا  نیز   » مان هب  يرگید  درف  هدشن و  افتکا  نآ  هب  هدش و  رـشتنم  يدوعـس  روشک   10 ص :

نانچ نآ  ار  یهقف  هلأسم  کی  نانآ  تسا . هدیدرگ  رـشتنم  هنیدم  هکم و  رد  پاچ و  موهوم »)  ) مئاقلاراد  » رد همئا » هاگدـید  زا  ترایز   » مان
قطنم ًارارک  ام  دناهتـسویپ . ناکرـشم  لیخ  هب  هتفر و  نوریب  نادحوم  فوفـص  زا  ایلوا  ایبنا و  دـقارم  نادـنمهقالع  ایوگ  هک  دـننکیم  حرطم 

هک ددرگ  نشور  دوش و  مامت  مجرتم  هدنسیون و  رب  تّجح  هک  نیا  يارب  یلو  میاهداد  ار  نآ  خساپ  هدرک و  یسررب  دراوم  مامت  رد  ار  نانآ 
ار باتک  ود  ره  رگید  راب  دنرادروخرب ، يدنمورین  يوق و  قطنم  زا  تلاسر ، نادناخ  نادنمهقالع  و  تسا ، هیاپیب  تسـس و  تیباهو ، قطنم 
نآرق و هاگدـید  زا  ترایز  هدـنزاس  راثآ  . 1 میهدیم : خـساپ  نانآ  تاهبـش  اهشـسرپ و  هب  لصف  دـنچ  رد  میهدیم و  رارق  یـسررب  دروم 

نینچ رد  ندرازگ )  ) زامن یهلا و  يایلوا  ربماـیپ و  دـقرم  راـنک  رد  دجـسم  ياـنب  . 3 ایلوا . ءاـیبنا و  راـثآ  تنایـص  روبق و  رب  ياـنب  . 2 تّنس .
« رازملا  » ياههتفگ مظعا  شخب  هناگجـنپ  تاعوضوم  نیا  یـسررب  اـب  رازم . رـس  رب  یناـهانگ  . 5 نازیزع . قارف  رد  يراوــگوس  . 4 دجاسم .
، ناماماو ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  حاورا  هب  لّسوت  هرابرد  باتک  رخآ  رد  هدنـسیون  یلو  دریگیم . رارق  لیلحت  هیزجت و  یـسررب و  دروم 
«1 . » میاهتفگ نخـس  هدرتسگ  تروص  هب  باتک  ود  رد  دروم  نیا  رد  ام  دبلطیم و  ياهناگادج  رتفد  دوخ  هک  هتفگ  نخـس  هسدقم   11 ص :

ظفح هب  هک  هچ  ره  ناکاین و  ناکاپ و  ياهراگدای  یمالـسا و  راثآ  ظـفح  رد  ناـهج  ناناملـسم  همه  تسا  دـیما  مینکیم . هاـتوک  ار  نخس 
رویرهش اب 3  ربارب  نابعش 1429  یناحبس 22  رفعج  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  مق - دنشاب . قفوم  دنکیم  کمک  یمالـسا  ياهشزرا 

1387
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تّنسو نآرق  هاگدید  زا  ترایز  هدنزاس  راثآ  لوا : شخب 

هراشا

یناـکم اـی  یـصخش  رادـید  يارب  ياهطقن  هب  ياهطقن  زا  يدرف  هک  دوریم  راـک  هب  يدروم  رد  تسا و  دـصق »  » ینعم هب  تغل  رد  تراـیز » »
هک دوشیم  هتفگ  یتارابع  اههلمج و  هب  تراـیز  زین  یهاـگ  «. 1  » دـشاب ناکم  نآ  اـی  درف  نآ  میرکت  میظعت و  راـک  نیا  زا  شفدـه  دورب و 

. تسا يوغل  حالطصا  زا  ریغ  رگید  یحالطصا  نیا  دیوگیم و  نخس  درف  اب  اهنآ  اب  ناسنا 

مالسا نییآ  ترطف و 

، ترطف فالخ  عیرشت  عون  ره  زا  نییآ ، نیا  تسوسمه ؛ گنهامه و  ناسنا ، شنیرفآ  اب  نآ ، ياهروتسد  تسا و  يرطف  نییآ  مالسا ، نییآ 
ِنیّدِلل َکَهْجَو  ِْمقأَف   » 14 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  دیامرفیم : دنکیم و  حیرـصت  لصا  نیا  رب  دیجم  نآرق  تسا . هتـساریپ 

نییآ هــب  ور  سپ  « » 1 « » َنومَْلعَی ـال  ِساـّنلا  َرَثْکأ  ّنِکلو  ُمِّیَقلا  ُنیّدـلا  َکـِلذ  هَّللا  ِْقلَِخل  َلیدـْبَت  ـال  اـْهیَلَع  َساـّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًاـفینَح 
نییآ تسا  نیا  تسین . یهلا  شنیرفآ  رد  ینوـگرگد  تسا . هداد  ياـج  اـهناسنا  داـهن  رد  دـنوادخ  هـک  نـک  صلاـخ - دـیحوت  ارگقـح -

یگدـنز هب  تسا . هدوـب  رازیب  متـس  ملظ و  زا  هتـشاد و  تـسود  ار  داد  لدـع و  هتـسویپ  ناـسنا  اًـلثم  دـننادیمن .» مدرم  رتـشیب  یلو  راوتـسا ،
رد ار  بوـبحم  ياـههرهچ  رادــید  هلأـسم  کــنیا  نـینچمه ....  دــشابیم و  نازیرگ  اــههلوغیب  رد  یگدــنز  زا  و  دــنمهقالع ، یعاــمتجا 

. مینکیم یسررب  مالسا  رظن  زا  ناشياههاگمارآ 

تسا يرطف  ناگتشذگرد  هب  هقالع 

و دنکیم ، اهنآ  يادـف  ار  دوخ  یتسه  یهاگ  و  دراد ، هقالع  دوخ  ناتـسود  ناگتـسب و  نادـنزرف و  ناردام و  ناردـپ و  هب  یملاس  ناسنا  ره 
ار اهنآ  ياهراگدای  راثآ و  اذل  و  دهدیم ، شرورپ  ار  اهنآ  تبحم  رهم و  لد ، هناخ  رد  و  دشابیم ، اهنآ  دای  هب  زین  اهنآ  تشذـگرد  زا  سپ 

هطبار ات  دراذگب ، شیامن  هب  اهنآ  ربق  رانک  رد  ار  دوخ  ناشوج  رهم  هک  تسا  دنمهقالع  يراپـسکاخ ، زا  سپ  تهج ، نیا  زا  دنکیم . ظفح 
15 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  دـنامب . ظوفحم  یـصاخ  تروص  هب  نانآ  هاگمارآ  و  دوشن ، عطق  ناگتفرتسد  زا  نیا  اـب  وا 
. ناسنا شنیرفآ  ياههتـساوخ  فالخ  رب  تسا  یماگ  ترطف و  فالخ  رب  تسا  يرما  هقالع ، دروم  دارفا  روبق  ترایز  زا  يریگولج  نیاربانب 

. تسا هدش  نایب  نآ  رب  يراثآ  هداد و  روتسد  روبق  ترایز  هب  سدقم  عرش  تهج  نیا  زا 

روبق ترایز  یتیبرت  راثآ 

ار هتـساوخ  نیا  هک  تسه  وا  تایح  رد  یلماوع  لاح  نیع  رد  یلو  هدـش ؛ هدـیرفآ  هاـج  لاـم و  هب  ِعلو  صرح و  اـب  ناـسنا  هک  تسین  یکش 
ریـسم رد  تورث  لاوما و  يروآدرگ  یگدنز و  يارب  وا  شالت  هک  دنکیم  يراک  دشخبیم و  ناماس  رـس و  هزیرغ  نیا  هب  دنکیم و  لیدعت 

نآ رد  هک  تسا  ناشوماخ  يداو  هب  نتفر  تساوخرد ، نیا  هدـننکلیدعت  لماوع  زا  یکی  لاوما . يروآدرگ  ریـسم  رد  هن  دـشاب  وا  تداـعس 
، رادید نیمه  دناهدربن . دوخ  هارمه  نفک  زج  يزیچ  دناهدیمرآ و  لکشمه  دیفـس  سابل  کی  اب  ناهج  نادنمتورث  نادنمتردق و  ناگرزب و 

حیرصت هتکن  نیا  هدش ، لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یتایاور  رد  دهاکب . شیوخ  زآ  صرح و  زا  ناسنا ، هک  دوشیم  ببس 
َْنیَعلا و ُعِمُْدت  َبلقلا و  ُّقُِرت  اهَّنإف  اهوروُزَف  الأ  ِرُوبُقلا . ِةرایز  نع  مُُکْتیَهَن  ُتنک  : » دنیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  تسا . هدش 
زا يرادـساپ  هک  دـنتفریم  ناکرـشم  روبق  ترایز  هب  هکنیا  رط  اـخ  هب  مدوب - هدرک  یهن  روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  نم  «. » 1 « » ةَرِخآلا ُرِّکَُذت 

ترایز اریز  دینک ! ترایز  تسامش ،) ربارب  رد  نادیهش  ناناملـسم و  روبق  هک   ) نونکا تسا - عونمم  دوخ   16 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم 
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اّهنإف َرُوبُقلا  اورُوز  : » دندومرف رگید  ثیدـح  رد  و  دروآیم .» رطاخ  هب  ار  ترخآ  دزاسیم و  رابکشا  ار  ناگدـید  دـنکیم و  مرن  ار  اهلد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگیم : هملـس  ّما  دروآیم .» امـش  دای  هب  ار  ترخآ  اریز  دـینک  ترایز  ار  ناگدرم  روگ  «. » 1 « » َةرِخآلا رِّکَُذت 

«. تسا هدنزومآ  امش  يارب  اریز  دینک  ترایز  ار  روبق  «. » 1 « » َةرِخآلا رِّکَُذت  اّهنإف  َرُوبُقلا  اورُوز  : » دندومرف

ناملاع روبق  ترایز 

ترایز یلو  تسا ؛ زیخاتـسر  زور  گرم و  يروآدای  نآ ، هدـیاف  نیرتمک  هک  تسا  يداـع  مدرم  روبق  تراـیز  هب  طوبرم  دـش  هتفگ  هچنآ 
دوریم و رامـش  هب  شناد  ملع و  زا  جـیورت  یعون  دوشیم ، لیلجت  نانآ  صخـش  زا  هکنیا  رب  هوالع  اریز  دراد ؛ يرگید  رثا  ناملاع ، تبرت 

رامـش رد  دننک و  ادیپ  شیارگ  ملع ، هب  دنراد  گرم - زا  سپ  یگدنز و  رد  ناملاع - هک  یمارتحا  رطاخ  هب  ناوج ، لسن  هک  دوشیم  ببس 
. دنیآرد نانآ 

نادیهش تبرت  ترایز 

. دراد يداع  دارفا  روبق  ترایز  زا  رتارف  یموهفم  دناهدرک ، عافد  یتّلم  تّزع  فرـش و  زا  شیوخ  خرـس  نوخ  اب  هک  نادیهـش  تبرت  ترایز 
حرطم ار  یلاثم  بلطم ، ندش  نشور  يارب  داد . دنهاوخ  همادا  ار  اهنآ  هار  هک  تسا  نانآ  اب  نامیپ  نتسب  یعون  نانآ  دقرم  رانک  رد  روضح 
یعون فده ، تسیچ ؟ هایس  گنس  نیا  رب  ندراذگتسد  زا  فده  دنکیم . مالتسا  ار  دوسالارجح » ، » فاوط رد  ادخ ، هناخ  رئاز  مینکیم :
دیحوت نامرهق  هب  رئاز  تسد  نوچو  دنک  شـشوک  یعـس و  وا ، نامرآ  هار  رد  هتـسویپ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  اب  نتـسب  نامیپ 
مالتـسا ماگنه  هب  ادخ  هناخ  رئاز  هک  تسا  هدش  دراو  یمالـسا  ثیداحا  رد  تسوا . زا  هدـنامزاب  هک  دراذـگیم  يزیچ  رب  تسد  دـسریمن ،

ات مدومن  دیدجت  ار  دوخ  تعیب  و  مدرک ، ادا  دوب  ماهّمذ  رب  هک  یتناما  «. » ةافاوُملِاب یل  َدَهْـشَِتل  ُُهتْدَهاعَت  یقاثیِم  اُهْتیَّدأ و  یتنامأ  : » دیوگب رجح 
يادهـش رگید  البرک و  دُحا و  نادیهـش  ترایز  هب  دهدیم  روتـسد  مالـسا  ارچ  هک  دوشیم  نشور  نایب  نیا  زا  یهد .» یهاوگ  نآ  يادا  هب 

تـسا نانآ  فده  حور و  اب  نامیپ  نتـسب  یعون  نانآ  ربق  حیرـض و  رب  ندراذگتسد  ای  نانآ و  تبرت  رانک  رد  روضح  اریز  میباتـشب ؛ زیزع 
میرکت و زا  هتـشذگ  دیهـش ، ربق  ترایز  سپ  دیـشخب . دـهاوخ  موادـت  ار  ناـنآ  هار  رئاز  هک   18 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ 

. تسوا ياهنامرآ  زا  يرادساپ  وا ، مارتحا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  رد  روضح 

ترضح و نآ  اب  تعیب  تسوا ، ياهيراکادف  اهیناشفناج و  زا  یسانشردق  هکنیا  زا  هتشذگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  رد  روضح 
ُِقنُع یف  ًادـهَع  ٍمامإ  ِّلُِکل  ّنإ  : » تسا هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  زا  بلطم  نیا  دوریم . رامـش  هب  وا  ياهنامرآ  رب  يرادـیاپ  ناشن 

ترایز دراد و  ینامیپ  شیوخ  نایعیـش  ناتـسود و  ندرگ  رب  یماما  ره  «. » 1 « » مِهِرُوُبق َةرایز  ِدـْهَعلِاب  ِءافَولا  ِمامَت  ْنِم  َّنإ  ِِهتَعیِـش و  ِِهئاِیلْوأ و 
زا نانآ ، مسر  هار و  زج  هک  ددـنبیم  نامیپ  دوخ  ياوشیپ  اب  ترایز ، نیا  اب  ییوگ  وت  تسا .» نامیپ  نیا  هب  لمع  زا  یـشخب  نایاوشیپ ، روبق 

یلص ادخ  لوسر  يا  دنکیم : وگتفگ  نینچ  شیوخ  ربهر  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دقرم  رئاز  دنکن . يوریپ  يرگید  مسر  هار و 
« هّیبیدح  » رد راصنا  رجاهم و  زا  یهورگ  ای  و  دننک ، عافد  تلاسر  میرح  زا  ات  دـندرک  تعیب  وت  اب  مود » هبقع   » رد راصنا  رگا  هلآ ! هیلع و  هللا 

وت اب  وت ، كاپ  تبرت  اب  سامت  وت و  مرح  رد  روضح  اب  تّما ! عیفـش  يا  زین  نم  دننک ، عافد  ادـخ  نید  زا  هک  دـندرک  تعیب  وت  اب  هرجـش  ریز 
مهاوخیم وت  زا  مدرگن و  هانگ  كرش و  درگ  مشاب . وت  ياهنامرآ   19 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  رادساپ  هک  منکیم  تعیب 

راومه دوخ  رب  رفـس  جـنر  ابیز ، رظانم  یناتـساب و  راثآ  رادـید  يارب  ملاـع  نارگـشدرگ  رگا  ینک . شزرمآ  بلط  یهلا  هاـگرد  زا  میارب  هک 
، دـسریمن وت  هب  متـسد  هک  اجنآ  زا  متـسه . وت  دـقرم  ترایز  ناهاوخ  نالیغم ، راخ  رانک  رد  نتفخ  نابایب و  رد  ندـیود  اـب  نم  دـننکیم ؛
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. مسوبیم میوبیم و  ار  وت  تبرت 

ادخ ربمایپ  زا  شزرمآ  بلط 

ربمایپ دننک و  شزرمآ  تساوخرد  وا  زا  دنـسرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  هدـش  هداد  روتـسد  ناراکهانگ  هب  دـیجم  نآرق  رد 
مُهَـسُْفنأ اومَلَظ  ْذإ  مُهَّنأ  َْول  و  : » دـشخبیم ار  ناـنآ  ناـهانگ  ادـخ  تروص  نیا  رد  دـنک . اـعد  ناـنآ  قح  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

زا دندمآیم و  وت  دزن  دناهدرک  متس  شیوخ  رب  هک  نانآ  رگا  « » 1 « » ًامیحَّر ًاباَّوت  َهَّللا  اودَجََول  ُلوسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َهَّللا و  اورَفْغَتْساف  كوؤآج 
زاغآ رد  دنچ  ره  هیآ  نیا  دنتفاییم .» نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  تساوخیم ، شزرمآ  نانآ  يارب  زین  ربمایپ  دنتـساوخیم و  شزرمآ  ادـخ 

تسا و هدـنز  نادیهـش ، زا  رتهب  نادیهـش  ِربماـیپ  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـیح  نارود  هب  طوبرم  رظن ،
20 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  نارئاز  يارب  دناوتیم  دیوگیم ؛ زین  ار  ناگدنتسرفدورد  خساپ  دونشیم و  ار  نارئاز  ياهمایپ 
ای رهمیب و  دارفا  راـیتخا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـقرم  هک  نونکامه  هیآ  نیمه  اتفگـش ! دـنک . ترفغم  بلط  شیوـخ  دـقرم 

تسا هدش  هتشون  وا  دقرم  يالاب  تسا ، هتفرگ  رارق  رهممک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تّنس  روبق و  ترایز 

ِملسُم تفریم . اهنآ  ترایز  هب  اًلمع  زین  دوخ  هکلب  دناوخیم ، روبق  ترایز  هب  ار  نارای  یهافش ، روط  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اهنت  هن 
، بش شخب  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگیم : هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسمه  هشیاع - دنکیم : لقن  دوخ  حیحـص  رد 

ُمالَّسلا : » تفگیم نینچ  كاخ  لد  رد  ناگدـیمرآ  اب  دـشیم و  نیمزرـس  نیا  دراو  هاگنآ  درکیم و  كرت  عیقب  تراـیز  دـصق  هب  ار  هناـخ 
رب دورد  «. » 1 « » دقْرَغلا ِعیقَبلا  ِلهأل  ْرِفْغا  َّمُهّللأ  َنوُقِحال . ْمُِکب  ُهَّللا  َءاش  نإ  ّانإ  َو  َنُولَّجَُؤم  ًاَدَـغ  َنُودَـعُوت  ام  مُکاتأ  َو  َنینمؤُم  ٍموَق  َراد  مُکیَلَع 
زور گرم و  نایم  امـش  و   ) دمآ امـش  غارـس  دیدشیم ، هداد  هدـعو  هدـنیآ  رد  نآ  عوقو  هب  هک  هچنآ  نامیااب ! دارفا  هناخ  نانکاس  يا  امش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  اهنت  هن  زرمایب .»! ار  دقرغ  عیقب  لها  اراگدرورپ ! تسویپ . میهاوخ  امش  هب  زین  ام  دیربیم ). رـس  هب  زیخاتـسر 
ناربمایپ دـقرم  زا  يرادـساپ  دـنک : ترایز  نینچنیا  ار  اهنآ  هک  داد  شزومآ  میلعت و  زین  ار  دوخ  رـسمه  یتح  تفاتـشیم ، اهنآ  تراـیز  هب 

مُِکب ُهَّللاَءاش  ْنإ  ّانإ  َو  َنیرِخأَتسُملا  َو  اّنِم  نیمدقَتسُملا  ُهَّللا  ُمَحْرَی  َو  َنیِملـسُْملا  َو  َنینمؤْملا  َنِم  رایِّدلا  َلهأ  مُکیَلَع  ُمالَّسلا   » 21 ص : ناماماو ،
ًادعب هک  اهنآ  هچ  دناهتشذگرد و  اًلبق  هک  اهنآ  هچ  ار  نانمؤم  همه  دنوادخ  نیمزرس ! نیا  ناملسم  نمؤم و  نانکاس  رب  دورد  «. » 1 « » َنوُقِحال
ارهز همطاف  ربمایپ ، یمارگ  تخد  ادخ و  لوسر  رسمه  تسویپ .» میهاوخ  امش  هب  ادخ  تساوخ  هب  زین  ام  دنک . تمحر  تشذگ  دنهاوخ  رد 
نیا تسا . هتسب  نانز  يور  هب  عیقب  روبق  ترایز  باب  نونکا  یلو  تفرگیمن ، داریا  نانآ  رب  يدحا  دنتفریم و  روبق  ترایز  هب  مالسلا  اهیلع 
هدـش نوگرگد  مهدراهچ  نرق  رد  ادـخ  مکح  ایآ  تساهروشک . یخرب  ینید  ياههاگتـسد  راتفر  هباحـص و  ّتنـس  نیب  ضقاـنت  عون  کـی 

!؟ دنشاب مورحم  ایلوا  نادیهش و  ترایز  مهنآ  روبق ، ترایز  هدنزاس  راثآ  زا  نانز  دیاب  ارچ  تسا ؟

ثیداحا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دقرم  ترایز 

هللا یلص  ربمایپ  ربق  ترایز  بابحتسا  مدع  دروم  رد  ار  هیمیت  نبا  دیاقع  هک  تسا  یتسدهریچ  ناهیقف  زا  م 756 )  ) یعفاش یکبس  نیدلایقت 
هرابرد ناثّدحم  هک  ار  یثیداحا  باتک ، نیا  رد  يو  تسا . هتشون  مانألا » ِْریَخ  ةرایز  یف  ماقّـسلا  ءافـش   » مان هب  یباتک  هدرک و  دقن  هلآ  هیلع و 

ار هلأسم  دناوتیم  هک  تسا  هدروآدرگ  دناهدرک  لقن   22 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  ترایز 
ربمایپ ربق  ترایز  بابحتسا  هب  ًاحیرص  هتسویپ و  لیخ  نیا  هب  زاب - نب  زیزعلادبع  يدوعس - ناتـسبرع  قباس  یتفم  یتح  دناسرب . رتاوت  دح  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  رمع  نب  هَّللادبع  میزادرپیم . تیاور  دنچ  لقن  هب  طقف  اجنیا  رد  ام  «. 1  » تسا هداد  اوتف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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هیلع رقاب  دمحم  ماما  درک .» مهاوخ  تعافش  ار  وا  ًامتح  دنک  ترایز  ارم  ربق  سک  ره  «. » 2  » یتَعافَش َُهل  ْتَبَجَو  يْربَق  َراز  ْنَم  : » دنکیم لقن 
هدرم ای  هدـنز  ارم  سک  ره  «. » 3 « » ِۀـمایقلا َموَی  ًاعیفَـش  َُهل  ُْتنُک  ًاتِّیَم  ًاّیَح و  ینَراز  ْنَم  : » دـنکیم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مالـسلا 
َّنإَـف ِهَّللا  ِتیب  یلا  ُمتْجَرَخ  اذإ  ْمُکَّجَح  ِهَّللا  ِلوسَِرب  اوُِّمتأ  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  درک .» مهاوخ  تعافـش  ار  وا  دـنک  تراـیز 

دوخ جح  دیدرک  ادخ  هناخ  ترایز  گنهآ  هک  ینامز  «. » 4 « » اهَّقَح َو  اهَتَرایِز  ُهَّللا  ُمُکَمَْزلأ  یتَّلا  ِرُوبُقلِاب  اوُِّمتَأ  َو  ُْمتِْرمُأ  َِکلِذب  ٌءافج و  ُهَکَْرت 
وا دقرم  ترایز  كرت  اریز  دـیناسرب   23 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادـساپ  نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـقرم  ترایز  اب  ار 

نایاپ هب  ار  دوخ  جح  دیاهدش  مزلم  اهنآ  ترایز  هب  هک  يروبق  ترایز  اب  زین  دیاهدش و  رومأم  راک  نیا  هب  امـش  تسا و  ترـضح  نآ  رب  افج 
ماگنه هب  ای  نتفر و  رد  ای  هک  دننکیم  میظنت  يروط  ار  دوخ  رفـس  همانرب  جح ، مایا  رد  ناهج ، ناناملـسم  همه  ساسا ، نیا  يور  دـیناسرب .»

لمع هماـج  فدـه  نیا  هب  اـت  دـننیزگیمرب  ار  يرود  هار  اـسب  هچ  دـنوش . قـفوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـقرم  تراـیز  هـب  نتـشگرب ،
. دنناشوپب

 ...« لاحّرلا ُّدَشُت  ال   » ثیدح ریسفت 

رفـس هرابرد  اما  درامـشیم  بحتـسم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تراـیز  تاـیاور ، نیا  هک  دوش  حرطم  یلاؤس  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
زا يو  اریز  تسین ؛ زیاج  وا  دـقرم  تراـیز  يارب  هریرهوبا ، تیاور  قبط  رفـس  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  دـیوگیمن ، نخـس  وا  تراـیز  يارب 
زج «. » 1  » یصقألا ِدجسَم  ِمارحلا و  ِدجسم  اذه و  يدجسم  َدِجاسَم : ِۀثالَث  یلإ  ّالإ  ُلاحِّرلا  ُّدَُشت  ال  : » دنکیم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

عوضوم تسا . نشور  لاؤس  نیا  خساپ  یلو  یصقالادجسم .» مارحلادجسم و  نم ، دجسم  نیا  دریگیمن : ماجنا  رفـس  دجـسم ، هس  يوس  هب 
ریغ هب  رفـس  هن  تسا  دجاسم  هب  رفـس ) « ) لاحر ّدش   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   24 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  ثیدـح  رد 

دوشیم لاحر » ّدش   » دجسم هس  نیا  يارب  طقف  هکنیا  تلع  ملع . لیصحت  ای  تراجت و  يارب  رفس  نیدلاو ، ترایز  روبق ، ترایز  اًلثم  اهنآ ؛
باوث كرد  يارب  تسین  هتـسیاش  تسا  نارهت  رد  هک  سک  نآ  اًلثم  دراد ؛ یناـسکی  باوث  اـجهمه  رد  دجـسم ، هس  نیا  ریغ  هک ، تسا  نیا 

. درادن روبق  ترایز  هب  یطابترا  نیا  تسا و  ناسکی  نانمس  نارهت و  عماج  دجسم  باوث  اریز  دورب ؛ رگید  رهش  هب  عماج  دجسم 

هعبس دجاسم  ترایز 

هب دجاسم  رامش  مییازفیب ، اهنآ  رب  ار  ۀباجا »  » و لالب » «، » سمشلا ّدر   » دجسم رگا  دنوریم و  هعبس » دجاسم   » ترایز هب  هرونم  هنیدم  نارئاز 
يرتشیب رجا  زامن ، ندرازگ  اب  اجنآ  رد  هکنیا  رطاخ  هب  هن  دـنوریم  دـجاسم  نیا  ترایز  هب  ادـخ ، هناـخ  نارئاز  رگا  دـسریم . دجـسم  هد 

هتخاس ار  دجاسم  نیا  زا  یخرب  قدنخ ) گنج   ) طیارش نیرتتخس  رد  هک  تسا  مالـسا  ردص  ناناملـسم  هرطاخ  دای و  فده ، هکلب  دنربب ،
دروم نیا  رد  تسا و  هار  نآ  نادیهـش  اب  نامیپ  نتـسب  اههرطاخ و  نآ  دیدجت  رطاخ  هب  زکارم  نیا  رد  روضح  دـناهدرازگ . زامن  اهنآ  رد  و 

دجـسم دراو  هک  هاگنآ  تسا . هدـش  نیجع  اهنآ  اب  دـیحوت  هار  نادیهـش  نوخ  هک  دـجاسم  نیا  زا  كّربت  دـصق  تسه ، زین  يرگید  فدـه 
روآدای ار  ياهیآ  نایاپ  رد  دـنوریم . دـجاسم  نآ  هب  ندرازگزاـمن  يارب  هکنیا  هن  دـننکیم  لـمع  دجـسم  هب  دورو  تابحتـسم  هب  دـندش ،

25 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  هیآ  نآ  میباتشب . نانمؤم  روبق  ترایز  هب  هک  دهدیم  روتسد  راکشآ  تروص  هب  هک  میوشیم 
ناکرشم هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیآ  نیا  رد  «. 1 « » ِهِْربَق یلَع  ْمُقَت  َو ال  ًاَدبَأ  َتام  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  یلَع  ِّلَُصت  َو ال  : » تسا نینچ  هکرابم 

رد ِهِْربَق :» یلَع  ْمُقَت  َو ال  . » 2 رازگن ! زامن  نانآ  زا  کیچیه  هدرم  رب  ًاَدبَأ :» َتام  ْمُْهنِم  ٍدَـحَأ  یلَع  ِّلَُصت  َو ال  . » 1 تسا : هدش  یهن  زیچ  ود  زا 
اهنت ربق ، رانک  رد  نداتـسیا  زا  دوصقم  ایآ  هکنیا  نآ  دراد و  یـصاخ  تیمها  ام  يارب  هیآ  مود  شخب  نکن ! فقوت  اعد  يارب  اهنآ  ربق  رانک 

زا یخرب  مالک  راـصتخا ، هب  هک  دـننکیم  دـییأت  ار  مود  ینعم  نارّـسفم ، دراد ؟ نیا  زا  رتهدرتسگ  یموهفم  اـی  تسا  نفد  ماـگنه  رد  فقوت 
يارب هاوخ  نفد و  يارب  هاوخ  ناـقفانم - ربق  رـس  رب  «: 2  » ةرایّزلا وأ  نفّدلل  هربق  دـنع  فقت  ال  دـیوگیم : يواضیب  میوشیم : روآدای  ار  نانآ 
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ص ج 3 ، نایبلاحور ،  ) یسروب فراع  و  هیآ 84 ) هبوت ، هروس  نیلالج ، ریسفت   ) یطویس نیدلالالج  ار  هیرظن  نیمه  نکن . فقوت  ترایز -
ینعم تروص  نیا  رد  دناهدروآ .  26 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  ص 155 ) ج 10 ، یناعملا ، حور   ) يدادغب یسولآ  و  ( 378

زیاج و نانمؤم  ربق  رب  فقوت  هک  تسا  نیا  هیآ  موهفم  و  نکن .» فقوت  ینامز  چیه  رد  ناقفانم ، زا  کیچیه  ربق  رـس  رب  : » دوب دـهاوخ  نینچ 
ربمایپ هک  دشاب  دنمهرهب  ضیف  نیا  زا  دـناوتیم  ینامیااب  ِناملـسم  ره  نیا ، ربانب  نآ . ریغ  يارب  هاوخ  نفد و  يارب  هاوخ  تسا ، هتـسیاش  هکلب 

. دناهرهبیب ضیف  نیا  زا  هک  ناقفانم  زج  هب  دنک ، اعد  وا  يارب  فقوت و  وا  ربق  رانک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

روبق ترایز  هیاس  رد  ناحلاص  راثآ  ظفح 

روبق ظفح  ورگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  یهلا و  يایلوا  نادیهش و  ناملاع و  روبق  ترایز  هژیو  هب  روبق ، ترایز  هدنزاس  راثآ 
اب ًاعبط  دنک ؛ عطق  هکّربتم  دقارم  نیا  اب  ار  دوخ  دنویپ  یمالسا  تما  رگا  تساهنآ و  تنایص  روبق و  نیا  يزاسزاب  ببس  ترایز ، تسا . نانآ 

تما هجوتم  گرزب  تراسخ  ود  هجیتن  رد  دنامیمن و  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  دنوشیم و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  زکارم  نیا  نامز ، تشذـگ 
يایلوا خیرات  هریـس و  مالـسا و  ردص  لیاسم  . 2 دوریم . تسد  زا  هدوب ، زکارم  نیا  تراـیز  رد  هک  ياهدـنزاس  راـثآ  . 1 دوشیم : یمالسا 
دیدجت هیام  اهنآ  روبق  ترایز  اریز  دنرگنیم ؛ هثداح  لصا  هب  دیدرت  کش و  هدـید  اب  هدـنیآ  ياهلسن  دوشیم و  شومارف  جـیردت  هب  نید 
ناربمایپ دقرم  زا  يرادساپ  زین  اههتشون  هدش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  نامز  تشذگ  اب  لامعا ، نیا  میرحت  تروص  رد  دوب و  اههرطاخ 

کش و دوشیم و  راچد  تشونرس  نیمه  هب  زین  مالـسا  هب  طوبرم  لیاسم  رگید  مکمک  دوشیمن و  اههدهاشم  نیزگیاج   27 ص : ناماماو ،
؛ دوشیم گنرمک  ناـمز  تشذـگ  اـب  هدرک و  ادـیپ  هار  وا  ياـههمانرب  وا و  صیخـش  صخـش  متاـخ و  ربماـیپ  نییآ  دوخ  هب  تبـسن  دـیدرت 

ياج رب  یـسوملم  رثا  وا  باتک  وا و  ناراـی  حیـسم و  دوخ  زا  تسا . رارق  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هراـبرد  ناـیرج  هکناـنچمه 
لامتحا اسب  هچ  درگنیم و  دیدرت  هدید  اب  وا  نییآ  حیسم و  دوجو  لصا  هب  تبسن  دراد ، راک  رس و  تاسوسحم  اب  هک  رضاح  لسن  هدنامن و 

نیمه هب  داهرف  نیریـش و  نونجم و  یلیل و  تشذگرـس  هکنانچ  دشاب . نایارـسناتساد  ناخروم و  هتخادرپ  هتخاس و  نییآ  نیا  هک  دهدیم 
ناهاگحبـص و اـجنآ  رد  هـک  ییاـههناخ  دـهدیم  روتـسد  دـیجم  نآرق  هـک  تـسا  ناـمرآ  نـیا  رطاـخ  هـب  تـسا . هدـش  ـالتبم  تشوـنرس 
َُهل ُحِّبَُـسی  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َعَفُْرت و  ْنأ  ُهَّللا  َنِذأ  ٍتویب  یف  : » دریگ رارق  تشادگرزب  مارتحا و  دروم  دوشیم  هتفگ  ادخ  حیبست  ناهاگرـصع ،

َو ُبُولُقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنوفاخَی  ِةوکَّزلا  ِءاتیا  ِةالـصلا و  ِماقإ  ِهَّللا و  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  ـال  ٌةَراـِجت و  ْمِهیْهُلت  ـال  ٌلاـجِر  ِلاـصآلا * ِّوُدـُغلِاب و  اـهیف 
هک تسا  هداد  نذا  دـنوادخ   28 ص : ناـماماو ، ناربماـیپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  هک  داد  رارق  ییاـههناخ  رد  غورفرپ  غارچ  نیا  « » 1 « » ُراْصبألا

دـیرخ و هک  ینادرم  دـنیوگیم . حـیبست  ار  وا  اهنآ  رد  ماش  حبـص و  دوشیم و  هدرب  اهنآ  رد  ادـخ  مان  هک  ییاـههناخ  دوش . هتـشاد  یمارگ 
اهلد و نآ  رد  هک  دنـسرتیم  يزور  زا  اهنآ  دـنکیمن . لفاغ  تاکز ، يادا  زامننتـشاداپرب و  ادـخ و  دای  زا  ار  ناـنآ  یناـگرزاب ، شورف و 

مارحلاهَّللاتیب مه  نآرق  رد  تسا و  تویب  زا  ریغ  دجاسم  اریز  دنتـسین ؛ دجاسم  تویب ،»  » زا دوصقم  نیاربانب ، دنوشیم .» ربز  ریز و  اهمشچ 
ششوپ و دجسم ، رد  هکیلاح  رد  دنک  ظفح  امرگ  امرس و  زا  ار  نانکاس  ات  دراد  مزال  فقـس  دوخ  يارب  تیب  تسا . مارحلادجـسم  زا  ریغ 

هیلع یلع  هناخ  دـننام  یهلا ، يایلوا  ياههناخ  تروص  نیا  رد  تسا . بحتـسم  فقـس  ندوب  زاب  یقطاـنم  رد  ًاـنایحا  تسین و  طرـش  فقس 
يور زا  هک  نیّیرکـسع  مرح  ًاـقافتا  دریگ . رارق  مارتـحا  دروم  دوـش و  ظـفح  دـیاب  هدوـب  اـهنآ  زور  بش و  دـبعم  هک  وا  نادـنزرف  مالـسلا و 

دش و لزان  هیآ  نیا  یتقو  دیوگیم : یطویـس  دناهتفگ . حیبست  هدرازگ و  زامن  اجنآ  رد  هتـسویپ  هدوب و  همئا  دـبعم  دـش ، ناریو  يزوتهنیک 
نیا زا  دوصقم  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تساخرب و  يدرم  درک ، توالت  دجـسم  رد  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

همطاف مالـسلا و  هیلع  یلع  هناخ  هب  هک  یلاح  رد  رکبوبا  ناربمایپ . ياههناخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا ؟ ییاههناخ  هچ  تویب 
زا يرادـساپ  نیرترب  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تساههناخ ؟ نامه  زا  مه  نیا  اـیآ  دیـسرپ : درکیم  هراـشا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 

یمالـسا و راثآ  ظـفح  رد  ناـهج  ناناملـسم  همه  تسا  دـیما  مینکیم . هاـتوک  ار  نخـس  «. 1  » تساـهنآ  29 ص : ناماماو ، ناربماـیپ  دـقرم 
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، ناماماو ناربمایپ  دقرم  زا  يرادـساپ  دنـشاب . قفوم  دـنکیم  کمک  یمالـسا  ياهشزرا  ظفح  هب  هک  هچره  ناکاین و  ناکاپ و  ياهراگدای 
30 ص :

یهلا يایلوا  روبق  زا  تظافح  مود : شخب 

هراشا

ترایز عوضوم  هرابرد  اهینتفگ  همه  دـنچ  ره  میدـش ، انـشآ  ناماما  ناربمایپ و  روبق  هژیو  هب  ناگرزب ، ياهدـقرم  ترایز  هدـنزاس  راثآ  اـب 
يزاسزاب و ادـخ و  يایلوا  روبق  زا  تظافح  عوضوم  میزادرپیم ، نآ  حیـضوت  هب  اًلعف  هچنآ  دوب . ییوگهدرـشف  فدـه ، اریز  دـشن ؛ وگزاب 

مکح ات  میروآ  نخـس  هب  ار  ناماما  ثیداحا  یمارگ و  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  تسا  مزال  دروم  نیا  رد  و  تساهنآ ؛ يور  رب  انب  داجیا 
يداهلادـبع رتکد  ملق  هب  رازملاهقف »  » مان هب  ياهچباـتک  ًاریخا  میدـش  روآداـی  راـتفگشیپ  رد  هک  روطناـمه  دوش . نشور  ینید  هلأـسم  نیا 

رد ار  عوضوم  لصا  هدنسیون ، تسا . هدش  رشتنم  يدوعس  روشک  رد  یمیهاربا  نیدباعلانیز  ملق  هب  یسراف ، نابز  هب  نآ  همجرت  ینیـسحلا و 
تظافح و هک  دـنک  طابنتـسا  نینچ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تایاور  زا  تسا  هتـساوخ  تسا و  هدرک  یـسررب  یعیـش  هیقف  کی  سابل 

دیاقع اب  اهنآ  ناماما  هک  دـنک  تباث  نایعیـش  يارب  قیرط  نیا  زا  ات  تسین ، زیاج  اـهنآ  يزاـسزاب  ریمعت و  یهلا و  ياـیلوا  روبق  يرادـهگن 
تاعوضوم عوضوم ، نیا  رب   31 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  هوالع  دوخ  کچوک  هچباتک  رد  وا  دنـشابیم . وسمه  نایباّهو 

هن هدنـسیون  هک  دومن  دهاوخ  تباث  هدنیآ  ياهیـسررب  تسا . هدرک  حرطم  زین  ار  اهنآ  دننام  تعافـش و  تساوخرد  لسوت و  دننام  یبناج 
زا دنک و  زاب  ییاج  نایعیش  نایم  رد  یعیش ، هیقف  کی  ناونع  هب  دوخ  ندرک  دادملق  اب  هتساوخ  وا  تسین و  مه  هعیـش  هکلب  تسین ، هیقف  اهنت 

. دریگب هرهب  دـنکیم ؛» هیجوت  ار  هلیـسو  فدـه ، : » دـیوگیم هک  یتسیلوایکام »  » لصا کی  زا  دـسرب و  دوخ  دـصقم  هب  مارح  هلیـسو  کـی 
نب دیمحلادبع  نب  دمحا  . 1 زا : دـنترابع  رفن  ود  نآ  تسا و  تیباّهو »  » بتکم ناورـشیپ  زا  رفن  ود  هتـسب  شوگ  مشچ و  درگاش  هدنـسیون ،
نب دـمحم  قیرط  زا  تیباـهو  ياههشیدـنا  هک  يزور  زا  (. 1115 - 1206  ) يدجن باهولادـبع  نب  دـمحم  . 2 (. 662 - 728  ) یناّرح هیمیت 
هدش هتشون  بتکم  نیا  رب  نوگانوگ  ياههویش  هب  دقن  اهدص  زا  زواجتم  هتـشگ ، رـشتنم  اهيدوعـس  یماظن  یلام و  تردق  هب  باهولادبع و 

یملع یگنهرف و  رشق  نایم  رد  اهباتک  نیا  تسا . قارع  نانبل و  هیروس ، رصم ، نادنمشناد  ياناوت  ملق  هب  اههیّدر  نیا  مظعا  شخب  تسا و 
تسا یهاشداپ  ماظن  کی  یلام  تردق  هتشاد ، هگن  هدنز  نآ  رامقا  يدوعـس و  رد  ار  رکف  نیا  هک  هچنآ  یلو  تسا  هتـشاد  ییازـس  هب  ریثأت 
ناـمز نیا  رگج  نوخ  نیا  نارجه و  نیا  حرـش  دزادرپیم . دوخ  تنطلـس  ظـفح  هب  هجیتن  رد  بتکم و  نیا  تیوقت  هب  تفن ، دـمآرد  اـب  هک 

رگد تقو  ات  راذگب 

كرش تعدب و  ماهتا : ود  یسررب 

هراشا

دناهدز نماد  رتشیب  عوضوم  نیا  هب  وا  نارکفمه  یلو  تسا  هدرک  حرطم  رتمک  تعدب ،»  » رذگهر زا  ار  هلأسم  رازملاهقف »  » هچباتک هدنـسیون 
هدـشن و دراو  تعیرـش  رد  راک  نیا  هک  دـنیوگیم  دـننادیم و  نید  رب  ندوزفا  تعدـب و  یعون  ار  اهنآ  ریمعت  روبق و  يرادـهگن  ظفح و  و 
رب ناماما  ثیداحا  دیجم و  نآرق  هک  دید  دیهاوخ  ینـشور  هب  هدنیآ  تاحفـص  رد  امـش  تسا . تعیرـش  رد  يراذگتعدب  حضاو  قادصم 

دهاوخ عورشم » لمع   » قادصم لمع  نیا  ایوگ ، مکحم و  ّهلدا  نینچ  دوجو  اب  دنراد و  ینشور  تلالد  نآ  بابحتسا  رب  هکلب  تیعورـشم و 
ود ره  زا  ام  دروم  نیا  رد  هناتخبـشوخ  دـشابن و  راک  رد  یماع  ای  صاخ و  لیلد  نآ  تیعورـشم  رب  هک  تسا  یلمع  تعدـب  تعدـب ! هن  دوب 

. تشذگ دهاوخ  زیزع  ناگدنناوخ  امش  رظن  زا  هک  میرادروخرب  لیلد  عون 
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ربق بحاص  شتسرپ  كرش و 

زا شیپ  هورگ  نیا  دنرادنپیم . وا  شتسرپ  ربق و  بحاص  تدابع  یعون  ار  روبق  رب  يزاس  نامتخاس  هداهن ، رتارف  ماگ  وردنت  نایباهو  یهاگ 
دیآ رامش  هب  ناگرزب  میرکت  ریدقت و  ناونع  هب  هک  ار  یتکرح  عون  ره  دننک ، فیرعت  عنام  عماج و  وحن  هب  ار  شتسرپ » رد  كرـش   » هک نآ 

يادـخ اـی  وا  هدـیقع  هب  هک  دـنک  شنرک  عوضخ و  يدوجوم  لـباقم  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تداـبع  هک  یلاـح  رد  دـننادیم ؛ شتـسرپ » »
. تسوا  33 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  تسد  هب  یعون  هب  ناسنا  تشونرـس  هک  یقولخم  ای  دشاب و  ناسنا  ناهج و  راگدیرفآ 

شنرک عوضخ و  فلا - وا . هشیدنا  هدیقع و  هب  طوبرم  يرگید  وا و  لمع  هب  طوبرم  یکی  تسا : مزال  دـیق  ود  تدابع  قدـص  رد  نیاربانب ،
داقتعا ب - دریگیم . ماجنا  تونق  اعد و  ای  دوجـس و  عوکر و  هلیـسو  هب  هک  تسا  شتـسرپ  ياههیاپ  زا  یکی  دریگب ، تروص  يوحن  ره  هب 

يادخ ای  و  دنتـسرپیم - ار  ادخ  هدیقع  نیا  اب  نادحوم  هک  نانچ  تسا - ناهج  يادخ  ای  دـنکیم  عوضخ  وا  يارب  هک  یـصخش  هک  نیا  هب 
نینچ اب  دوخ  نیغورد  نادوبعم  لباقم  رد  ناکرشم  هک  نانچمه  تسوا - تسد  رد  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  تشونرس  اما  تسین  راگدیرفآ 

شنیرفآ ناـهج  ّربدـم  اـی  راگدـیرفآ و  ار  دوـخ  نـیغورد  ياـهدوبعم  تیلهاـج  رــصع  برع  و  دــندرکیم - عوـشخ  عوـضخ و  يداـقتعا 
گنج رد  يزوریپ  و  « 2  » ایند رد  تزع  هیام  ای  و  « 1  » هانگ ندش  هدوشخب  رظن  زا  اهنآ  تشونرس  زا  یشخب  دندوب  دقتعم  یلو  دنتسنادیمن 

، فیرعت نیا  هب  هجوت  اب  دـندرکیم . عوضخ  اهنآ  لـباقم  رد  رذـگهر  نیمه  زا  تساـهنآ و  تسد  هب  « 4  » ناراب ندـمآدورف  ًانایحا  و  « 3»
نانآ دوجس  هکئالم و  عوضخ  زا  نآرق  اذل  دوب و  دهاوخن  شتسرپ  زگره  دریذپ ، تروص  مود  طرش  زا  هتـساریپ  شنرک ، عوضخ و  هاگره 

شهوکن لـمع  نیا  زا  یچیپرـس  رطاـخ  هب  ار  سیلبا  دـهدیم و  شرازگ  « 6  » فسوی يارب  شنادـنزرف  بوـقعی و  دوجـس  و  « 5  » مدآ يارب 
الاب  34 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  دح  رد  دنچره  عوضخ ، دیجمت و  ریدقت و  عون  ره  هک  تسا  نآ  رب  هاوگ  نیا  و  دـنکیم .

اهناسنا هب  نآرق  دیآیمن . رامـش  هب  شتـسرپ  دشابن ، راک  رد  ییامنادـخ »  » ای و  ییادـخ »  » و تیهولا »  » هشیدـنا لباقم  فرط  رد  رگا  دـشاب 
َو ِۀَمْحَّرلا  َنِم  ِّلُّذلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخا  َو  : » دیامرفیم دنهد و  ماجنا  ار  ینتورف  عضاوت و  نیرتشیب  ردام ، ردپ و  هب  تبسن  هک  دهدیم  نامرف 

اراهنآ اراگدرورپ ! وگب  رآ و  دورف  نانآ  ربارب  رد  فطل  تبحم و  زا  ار  شیوخ  عضاوت  ياهلاب  « » 1 « » ًاریِغَص ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق 
ماـجنا شتـسرپ  تداـبع و  يارب  هک  یفیرعت  هب  هجوـت  اـب  هدـب .» رارق  تمحر  لومـشم  دـناهدرک ، تیبرت  یکچوـک  رد  ارم  هـک  هنوگناـمه 

اهنت هن  دـناهدش  هدرپس  كاـخ  هب  اـهنآ  رد  هک  ییاـههناخ  ریمعت  اـی  هاـگمارآ و  ظـفح  اـب  یهلا  ياـیبنا  میرکت  هک  دوشیم  نشور  تفرگ ،
دیحوت نارّـشبم  الاو و  ياهناسنا  ار  نانآ  دنزادرپیم ، ناراوگرزب  نیا  روبق  ریمعت  هب  هک  يدارفا  اریز  وکین ؛ تسا  یلمع  هکلب  هدوبن  كرش 

هک میوشیم  روآدای  ار  ياهیآ  ناـیاپ  رد  دـنزادرپیم . ناـنآ  راـثآ  ظـفح  هب  رظنم  نیمه  زا  دـننادیم و  یتسرپتب  كرـش و  اـب  نازراـبم  و 
! مدرم يا  «. » 2 « » َنوـقَّتَت مکَّلََعل  مُِکلبَق  نِم  َنیذَّلا  مُکَقَلَخ و  يذَّلا  ُمُـکَّبَر  اوُدـُبْعا  ُساـّنلا  اـهُّیأ  اـی  : » دـشاب شتـسرپ  دـح  رگناـیب  دـناوتیم 
زا يرادساپ  دـیوش .» راکزیهرپ  ات  هدـیرفآ  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  امـش و  هک  سک  نآ  دـینک . شتـسرپ  ار  شیوخ  راگدرورپ 

هتسناد دنوادخ  تّیبوبر  ار  تدابع  كالم  اج  نیا  رد  مینک . تقد  مّکبر » اودبعا   » هلمج رد  هک  تسا  مزال   35 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم 
نیا هاوخ  دخرچیم ؛ تّیبوبر » هب  داقتعا   » روحم رب  تدابع  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  دیتسرپب و  ار  وا  تسامـش  ّبر »  » نوچ دیامرفیم : و 

، میرکت میظعت و  عون  ره  هک  نیا  هجیتن  ناتب .- هرابرد  ناکرـشم  هدیقع  دننام  دشاب - لطاب  ای  نادحوم - هدیقع  دننام  دشاب - حیحـص  داقتعا 
ّالإ هلا  ال   » ناگدنیوگ ناناملسم و  ایآ  هک  دوشیم  لاؤس  نونکا  دوب . دهاوخن  شیب  یمارتحا  هکلب  هدوبن  تدابع »  » يداقتعا نینچ  زا  هتساریپ 
هک رظن  نآ  زا  ای  دناهتـشاگنایم  دوخ  راـگدرورپ »  » و بر »  » ار اـهنآ  دـناهتخادرپ ؛ قارع  هیروس و  ندرا ، رد  اـیبنا  راـثآ  ظـفح  هب  هک  هَّللا »

، ایبنا دقارم  زا  تظافح  رد  هک  تخاس  نشور  نایب  نیا  دناهدرک ؟ مایق  اهنآ  ریدقت  میرکت و  هب  دـنایتسرپاتکی  ناراگزومآ  دـیحوت و  ملعم 
یلمع اسب  هچ  اریز  مینک ؛ طابنتـسا  تنـس  باـتک و  زا  ار  نآ  تیعورـشم  دـیاب  لاـح  نیع  رد  یلو  تسین  حرطم  شتـسرپ  تعدـب و  هلأـسم 
يزاس نامتخاس  بابحتسا  ای  زاوج  نونکا  دشابن ! زین  زیاج »  » و حابم »  » لاح نیع  رد  یلو  دشابن  تدابع »  » ای تعدب »  » هلوقم زا  تسا  نکمم 
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: مینکیم یسررب  ناناملسم  هریس  تّنس و  نآرق ، هاگدید  زا  ار  روبق  رب 

نیشیپ ياهتما  رد  روبق  رب  نتخاس  انب  . 1

هراـبرد هک  اـج  نآ  تسا . هدوب  جـیار  مالـسا  زا  شیپ  لـلم  ناـیم  رد  راوگرزب  دارفا  روبق  مارتـحا  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیآ  زا  یخرب  زا 
دش نشور  نامز  نآ  مدرم  رب  فهک   36 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  باحصا  عضو  هک  یماگنه  دیوگیم : فهک  باحـصا 

نیذلا لاق  و  «. » دیزاسب ییانب  نانآ  ربق  يور  رب  «: » ًاناینب مهیلع  اونبا  : » دنتشاد زاربا  رظن  ود  اهنآ  نفدم  هرابرد  دندمآ ، راغ  هناهد  هب  مدرم  و 
میزاسیم دجسم  نانآ  روبق  يور  رب  هک  دنتفگ  دندوب  هدش  زوریپ  راک  نیا  رد  هک  رگید  هورگ  «: » ًادجسم مهیلع  َّنَذِخَّتََنل  مهِرمأ  یلع  اوبَلَغ 

رظن ود  نیا  رگا  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  دـنک . داقتنا  هک  نآ  یب  دـنکیم  لقن  ار  رظن  ود  نیا  نآرق  مینکیم .» باـختنا  دجـسم  ار  نفدـم  و 
هک تسا  یکاح  رظن  ود  نیا  لاح  ره  رد  دومنیم . لقن  زیمآداقتنا  ضارتعا و  نحل  اب  ار  نانآ  لمع  ای  درکیم ، داقتنا  نآرق  دـندوب  فـالخ 

. *** دشابیم ناحلاص  ایلوا و  تشادگرزب  هلیسو  راک ، ود  ره 

یبرقلايذ هب  تدوم  راهظا  . 2

: دیامرفیم هک  اج  نآ  میزروب ، رهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  نادنواشیوخ  ناگتـسب و  هب  هک  دهدیم  روتـسد  ام  هب  دـیجم  نآرق 
يرادساپ مهاوخیمن .» منادـنواشیوخ  یتسود  هقالع و  زج  يرجا  تلاسر ، رب  نم  وگب !  . » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  »

ریمعت روبق و  ظفح  نامه  تلاسر ، نادناخ  هب  هقالع  زاربا  قرط  زا  یکی  ناناملسم ، رظن  زا  تسا  یهیدب   37 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا 
اذل دـننادیم و  ربق  بحاص  هب  تبحم  رهم و  راهظا  یعون  ار  نآ  یگمه  دراد و  دوجو  زین  ناهج  للم  نایم  رد  مسر  هار و  نیا  تساهنآ و 

. دـننکیم يراکتخرد  يراکلگ و  ار  نآ  فارطا  هدرک  نفد  فورعم ، رباقم  اـی  اـهاسیلک  رد  ار  یملع  یـسایس و  گرزب  ياهتیـصخش 
هاگمارآ ندرک  ناریو  ای  يوبن و  هّبق  ندرک  ناریو  و  تسین !؟ تّدوم  رهم و  راهظا  نانآ ، دـقارم  رب  نتخاس  انب  اـیآ  هک  دوشیم  لاؤس  نونکا 
دوشیم ببـس  روبق  نیا  ياهانب  ندرک  ناریو  ای  انب و  عون  ره  زا  يریگولج  هجیتن : تسین ؟ اهنآ  سدـقم  تحاس  هب  تناـها  نید ، ناـگرزب 

اب یتسود  ار  لمع  نیا  يدنمدرخ  ناسنا  چیه  ددرگ و  اهنآ  ندش  هدولآ  هجیتن  رد  تاناویح و  دـمآ  تفر و  لحم  نانآ  فیرـش  دـقارم  هک 
يایـصوا ناربمایپ و  روبق  يور  رب  مالـسا  زا  شیپ  نادحوم  رگا  دنکیم . یقلت  یبدایب  توادـع و  یعون  ار  نآ  هکلب  درمـشیمن  تیب  لها 

یهلا ناراگزومآ  دـقرم  نتـشاذگ  هنهرب  ًایناث  دوش . لیلجت  میرکت و  نانآ  زا  اـًلوا  هک : دوب  هزیگنا  نیمه  رطاـخ  هب  دـنتخاسیم  ییاـنب  ناـنآ 
زا دوریم . رامش  هب  نانآ  هب  یمارتحایب  یعون  نیا ، و  دوش ؛ هدیشک  یگدولآ  هب  تاناویح  دمآ  تفر و  رثا  رب  نانآ  هاگمارآ  دوشیم  ببس 

نونکامه هدنام و  ظوفحم  يدنمشزرا  ياهانب  هلیسو  هب  نونکات  لییارـساینب  ناربمایپ  ریاس  لیلخ و  میهاربا  دننام  ناربمایپ  روبق  تهج  نیا 
رگشدرگ نارازه  تساپرب و  رـصم  یلاغـشا و  نیطـسلف  ندرا ، هیروس ،  38 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  قارع ، رد  اـهانب  نیا 

. *** دننکیم مارتحا  يادا  هتفاتش و  نانآ  ترایز  هب  ناملسم 

نانآ رازم  ایلوا و  تویب  . 3

اریز درادن ؛ اهنآ  ینامسج  يدام و  هبنج  هب  یطابترا  تلزنم  نیا  تسا . رادروخرب  یصاخ  تلزنم  رابتعا و  زا  ناحلاص  ناربمایپ و  ياههناخ 
ییالاو ياهناسنا  رطاخ  هب  شزرا  نیا  هکلب  هدـشیم ؛ هتخاس  چـگ  رجآ و  ای  لگ و  تشخ و  زا  نارگید  ياههناخ  ناس  هب  نانآ  ياـههناخ 

ناس هب  هک  دـنکیم  هیبشت  یغورفرپ  غارچ  هب  ار  ادـخ  رون  «، 1  » رون هیآ  هب  فورعم  هیآ  رد  نآرق  دناهتـشاد . تنوکـس  اـهنآ  رد  هک  تسا 
َعَفُرت ْنأ  ُهَّللا  َنِذأ  ٍتُوُیب  یف  : » دنیوگیم حیبست  ار  ادخ  ماش ، حبص و  هتسراو ، ینادرم  اهنآ  رد  هک  هتفرگ  رارق  ییاههناخ  رد  نازورف  هراتس 

ردق و هک  هداد  تصخر  ادخ  هک  تسا ) نشور   ) ییاههناخ رد  نازورف  غارچ  نیا  « » 2  ...« » ِلاصآلاَو ِّوُدُغلِاب  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اهیف  َرَکُْذیَو 
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دنوادـخ حـیبست  هـب  ییاـهناسنا )  ) ناـهاگماش دادـماب و  ره  اـههناخ  نآ  رد  دوـش و  داـی  اـهنآ  رد  شماـن  دــبای و  تـعفر  اـهنآ  تـلزنم 
هک تسا  تویب  نیا  تمظع  تعفر و  تلع  رگنایب  ِّوُدُغلِاب » اهِیف  َُهل  ُحِّبَُـسی   » هلمج  39 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  دنزادرپیم .»

: دـیامرفیم دوشیم و  روآداـی  ار  توـیب  نآ  نارگتداـبع  فاـصوا  يدـعب  هیآ  رد  تسا . هدـش  دراو  َعَـفُرت » ْنأ  ُهَّللا  َنِذأ  ، » شیپ هلمج  رد 
هک ینادرم  «. » 1 « » ُراْصبَألاَو ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِةوکَّزلا  ِءاـتیاَو  ِةولَّصلا  ِماـقإَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  ـالَو  ٌةَراـِجت  ْمِهیِْهُلت  ـال  ٌلاـجِر  »
نآ رد  اههدید  اهلد و  هک  زیخاتسر  زور  زا  دزاسیمن و  لفاغ  تاکز  نداد  زامن و  نتشاداپرب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  دتـس ، داد و  تراجت و 

هیزنت حیبست و  هتسویپ  ار  ادخ  اجنآ ، رد  یهلا  ياهناسنا  هک  یتویب  تلزنم  زا  یصاخ  ییایوگ  اب  هیآ  دنسارهیم .» دوشیم ، ور  ریز و  زور 
: درک نشور  ار  بلطم  ود  دیاب  رتشیب  حیضوت  يارب  دهدیم . ربخ  دننکیم 

؟ تسیچ تویب  زا  دوصقم  أ .

ياـنعم هب  تیب »  » عمج تویب »  » هژاو اریز  تسا ؛ یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  تویب  دوصقم ، هکلب  تسین ؛ دـجاسم  تویب ، زا  دوصقم  مّلـسم  روط  هب 
« تیب : » دـیوگیم تادرفم  رد  بغار  «. 2  » تسوا هناـخ  درم و  لزنم  تیب ،» : » دـیوگیم دوخ  باـتک  رد  روـظنم  نبا  تسا . نکـسم  لزنم و 
زا یطویس   40 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  نیدـلالالج  دـشابیم . هیآ  رـسفم  تیاور ، نیا ، رب  نوزفا  تسا . ناسنا  هاـگهانپ 

توالت دجـسم  رد  ار  َعَفُرت »...  ْنأ  ُهَّللا  َنِذأ  ٍتُوُیب  یف   » هیآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هک  ینامز  هک  دنکیم  لقن  کلام  نب  سَنا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیچ ؟ اههناخ  نیا  زا  دوصقم  تفگ : دش و  دنلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارای  زا  يدرف  درک 

زین هناخ  نیا  دیسرپ : درکیم ، مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  هناخ  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  رکبیبا  عقوم  نیا  رد  ناربمایپ . ياههناخ 
««. 1  » تساهنآ نیرترب  زا  يرآ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ هدش  هداد  نانآ  تلزنم  تعفر و  رب  رما  هک  تساههناخ  نامه  زا 
رد دـنوادخ  هیزنت  حـیبست و  تلع  هب  هک  تسا  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  ياـههناخ  روـن ، هیآ  رد  توـیب  زا  دوـصقم  تفگ  دـیاب  نیارق  نیا  يور 

دقرم و تویب ، نیا  رگا  الاح  دوش . ششوک  اهنآ  تلزنم  تعفر و  رد  هک  تسا  هدرک  رما  دنوادخ  دنرادروخرب و  یصاخ  تلزنم  زا  اهنآ ،
. دیشوک اهنآ  ینطاب  يرهاظ و  عیفرت  رد  هکرابم  هیآ  مکح  هب  دیاب  ددرگ ، نانآ  نفدم 

دندش هاگمارآ  هک  ییاههناخ  ب .

لیب و اب  ار  اههناخ  نیا  هک  دنهدیم  تأرج  دوخ  هب  یخرب  هنوگچ  يدیکأت ، نینچ  اب  دشابیم . نانآ  تویب  نید ، ناگرزب  دـقارم  زا  یـشخب 
هدرپس كاخ  هب  دوخ  هناخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هک  دـنراد  رظن  قافتا  ناسیونهریـس  ناخروم و  . 1 دننک ؟ ناریو  گنلک 
ببـس هب  ربمایپ  تایح  نارود  تلزنم  رب  هوالع  هناخ  نیا  هک  اـجنآ  زا  درکیم و  یگدـنز  نآ  رد  هشیاـع - يو - رـسمه  هک  ياهناـخ  دـش ؛

ود دوب ،  41 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادـساپ  هدـش  رادروخرب  یـصاخ  فرـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يراپـسكاخ 
هدش و يزاسزاب  ًانایحا  تمرم و  ریمعت و  اهلاس ، لوط  رد  هناخ  نیا  دوش و  نفد  اجنآ  رد  زین  اهنآ  دـسج  دـندرک  تیـصو  تسخن  هفیلخ 

عضو بقارم  هتسویپ  زین  يدوعس  ناریما  دناهدزن و  نآ  بیکرت  هب  تسد  ناناملـسم  سرت  زا  نایباهو  یلو  تساپرب . یهلا  لضف  هب  نونکامه 
تویب نیا  زا  يرگید  ياههنومن  کنیا  دنیبب . بیسآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرجح  دوش و  زارد  یناطیـش  تسد  ادابم  هک  دنايوبن  مرح 

ماما نییرکسع ، . 3 « 1 . » دـش هدرپس  كاخ  هب  لیقع  هناخ  رد  هک  ّبلطملادـبع  نب  ساـبع  ربق  . 2 تسا : هدش  دارفا  نفدـم  اهدـعب  هک  یعیفر 
ُهَّللا َنِذأ  ٍتُوُیب  یف   » هیآ قادصم  ناراوگرزب  نیا  هناخ  دندش و  هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخ  رد  مالسلا  امهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و 

عیفرت و ددرگ ، نانآ  نفدم  هاگره  دـشابیم ؛ رادروخرب  مارتحا  زا  هک  یهلا  يایلوا  ياههناخ  هیلک  نیاربانب ، دوریم . رامـش  هب  َعَفُرت »...  ْنأ 
. تسا یمالسا  فیاظو  زا  اهنآ  زا  تبظاوم  يرهاظ و  میرکت 
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نیشیپ ناربمایپ  روبق  افلخ و  . 4

یهاگراب انب و  هدشحتف  ياهنیمزرس  رد  ناربمایپ  روبق  زور  نآ  رد  دیبات ، ناهج  هرومعم  زا  ياهدمع  شخب  رب  مالـسا  دیـشروخ  هک  يزور 
، ناماماو ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  رد  دـناهدرک و  ظفح  زورما  هب  ات  تلاح  نامه  هب  ار  اهنآ  هدزن و  اـهانب  هب  تسد  ناناملـسم  تشاد و 

فـسوی بوقعی و  قاحـسا و  وا : نادنزرف  لیلخ و  میهاربا  دننام  ناربمایپ  روبق  نونکامه  دـناهتخادرپ . اهنآ  تمرم  هب  اهلاس  لوط   42 ص :
زا سپ  هک  دوب  ینامتخاس  انب و  ياراد  هّدـج  رد  اّوح  ربق  دـشابیم . اـنب  هناـشن و  تمـالع و  ياراد  یگمه  هتفرگ و  رارق  یلاغـشا  سدـق  رد 

ترایز هب  نادرگناهج  تساپ و  رب  لیئارـساینب  ناربمایپ  زا  یخرب  روبق  ندرا  روشک  رد  نونکامه  دـش و  ناسکی  كاخ  اب  نایباهو  طلـست 
. دندرکن بیرخت  ار  اهنآ  دندشن و  تحاران  راثآ  نیا  هدهاشم  زا  زگره  دـندرک ، حـتف  ار  دالب  نیا  ناناملـسم  هک  يزور  دنباتـشیم . اهنآ 

دنتـسنادیم مزال  دوخ  رب  زیچ  ره  زا  شیپ  ناناملـسم  دوب ، مارح  مالـسا  رظن  زا  هدیـشوپرس  رباقم  رد  تیم  نفد  روبق و  ریمعت  یتسار  هب  رگا 
، دنیامن يریگولج  تدش  هب  راودا  مامت  رد  اهنآ  يانب  دیدجت  زا  دـننک و  ناریو  دـناهتفرگارف ، ار  قارع  نیطـسلف و  ندرا و  هک  ار  رباقم  نیا 
اب نانآ  دندیـشوک . فلـس  ناربمایپ  راثآ  ظفح  ریمعت و  رد  نرق ، هدراهچ  تدـم  رد  هکلب  دـندرکن ، ناریو  ار  اهنآ  اـهنت  هن  هک  یتروص  رد 

راکوکین روجأم و  دارفا  رامـش  رد  راک  نیا  ماجنا  اب  ار  دوخ  هتـسناد و  نانآ  هب  مارتحا  يادا  یعون  ار  ناربمایپ  راثآ  ظفح  يدادادـخ ، لـقع 
ات نآ  برد  یلو  تشاد  انب  ناربمایپ ، روبق  سدـقملا ، تیب  حـتف  ماگنه  دـیوگیم : میقتـسملا » طارـصلا   » باتک رد  هیمیت  نبا  دـناهداد . رارق 

ناربمایپ دقرم  زا  يرادساپ  شیب  ییاعدا  هک  یلاح  رد  دـشاب ؛ حیحـص  هیمیت  نبا  راتفگ  دـینک  ضرف  «. 1  » دوب هتـسب  يرجه  دصراهچ  لاس 
زوجم نآ  ندوب  دودـسم  دـشاب و  بجاو  نآ  ندرک  ناریو  دـیاب  ًاعبط  دوب ، مارح  ربق  رب  انب  نتخاس  یتسار  هب  رگا  تسین .  43 ص : ناماماو ،

نیا لوط  رد  اههبق  هینبا و  نیا  دوجو  هصالخ : ددرگ . ناریو  گـنلک  لـیب و  اـب  اـنب  فقـس و  رتدوز  هچره  دـیاب  هکلب  دـشابیمن ، نآ  ياـقب 
اهنت هن  تاماش  حتف  رد  مالـسا  هاپـس  دشابیم و  مالـسا  نییآ  رد  نآ  زاوج  رب  يزراب  هناشن  دوخ  مالـسا ، نارـس  املع و  راظنا  ربارب  رد  تدم 

رد یفنم  لمع  ای  تیـساسح و  نیرتکچوک  دومن و  اـقبا  دوخ  تیرومأـم  رد  ار  اـهنآ  ناـمداخ  هکلب  دزن  ناربماـیپ  روبق  بیرخت  هب  تسد 
. دادن ناشن  اهنآ  ربارب 

روبق رب  يانب  ناناملسم و  هریس  . 5

يایلوا ناربمایپ و  هاگراب  دـبنگ و  هک  دوب  نیا  رب  دـندش  طلـسم  نیفیرـش  نیمرح  رب  نایباهو  هک  يزور  ات  اهلاس  لوط  رد  ناناملـسم  هریس 
دناوتیم نرق  هدراهچ  نیا  رد  هریـس  نیا  دنزاسب و  ینابهیاس  دبنگ و  نانآ  روبق  يور  ای  دننک و  تمرم  ریمعت و  ار  اهنآ  ناگتـسباو  یهلا و 

دنرامشیم و نآ  زاوج  رب  یعطق  لیلد  نامز ، کی  رد  يرما  رب  ار  اهقف  ای  یمالسا  تما  قافتا  مالسا  ناهیقف  دشاب . یعرش  مکح  زا  فشاک 
فـشاک نرق ، کـی  رد  یمالـسا  تما  عاـمجا  ارچ  دوشیم  لاؤس  نونکا  دـننادیم . یمالـسا  مکح  عباـنم  زا  یکی  ار  عاـمجا  تهج  نیا  زا 

زا فشاک  روبق ، يور  انب  رب  نانآ  یلمع  هریس  ناهج و  ناناملسم  مومع  قافتا  یلو  دشابیم  عاّبتالا » مزال   » همه يارب  هدوب و  یعرـش  مکح 
دوجو  44 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  رب  هاوگ  ناناملـسم  ياههمانرفـس  یخیرات و  بتک  یـسررب  دـشابیمن !؟ یعرـش  مکح 
دروم ناخروم  یمالـسا و  نادرگناهج  زا  اـم  کـنیا  تسا . یمالـسا  ياـهروشک  یحو و  نیمزرـس  رد  هوکـشاب  دـقرم  هاـگمارآ و  اهدـص 

رد دوش  نشور  ات  مینکیم  لقن  ار  ییاهزارف  جاـجح -» نبا   » و راّـجن » نبا   » و ریبج » نبا   » و بهذـلاجورم »  » رد يدوعـسم »  » دـننام داـمتعا -
روبق دوخ  دنمـشزرا  باتک  رد  يدوعـسم  . 1 دنتـسیرگنیم . ریدـقت  میرکت و  هدـید  اب  اههربقم  اـهانب و  نیا  رب  یمالـسا  تما  اـهنامز  لوط 

نمحر و يادـخ  مان  هب  تسا : هدـش  هتـشون  نآ  رب  هک  تسا  یگنـس  نانآ  ربق  يور  : » دـنکیم فیـصوت  نینچ  عیقب  ناتـسربق  رد  ار  ناـماما 
نب نسح  ربق  و  ناهج ، نانز  رورـس  ربمایپ ، تنب  همطاف  ربق  نیا  دـنکیم . هدـنز  ار  ناگدرم  دوبان و  ار  اـهتما  هک  ار  يادـخ  ساپـس  میحر ،

زا يدوعسم  ««. 1  » تسا دـمحم  نب  رفعج  ربـق  یلع و  نب  دـمحم  ربـق  بلاـطیبا و  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  ربـق  بلاـطیبا و  نب  یلع 
دـننکیم و دای  مالـسا  خـیرات  نورق  نیرتهب  ناونع  هب  ار  نآ  زا  شیپ  ياهنرق  نرق و  نیا  بصعتم ، ياهیفلـس  تسا . مراهچ  نرق  ناخروم 
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دـننکیم و دای  مالـسا  خـیرات  نورق  نیرتهب  ناونع  هب  ار  نآ  زا  شیپ  ياهنرق  نرق و  نیا  بصعتم ، ياهیفلـس  تسا . مراهچ  نرق  ناخروم 
هدرک دای  نآ  زا  يدوعسم  هک  گرزب  گنـس  نیا  هنافـسأتم  دننادیم . اهنآ  تیعورـشم  هناشن  ار  نامز  نآ  ناناملـسم  نایم  رد  جیار  لامعا 

هب ًاساسا  روبق  نیا  هزورما   45 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  هتـشگ و  ناهنپ  كاخ  اهراورخ  ریز  نایباهو ، هطلـس  رثا  رد  تسا ،
تیب لها  همئا  ناحلاص و  ایبنا و  دـهاشم  فورعم ، درگناـهج  ( 540 - 614 « ) 1  » ریبج نبا  . 2 دنوشیمن . هتخانش  مه  زا  صخـشم  تروص 

لیصفت هب  دوخ  همانرفس  رد  ار  کیره  تایـصوصخ  هدرک و  هدهاشم  ماش  قارع و  هرونم ، هنیدم  همظعم ، هکم  رـصم ، رد  ار  مالـسلا  مهیلع 
ناماما و ربق  رب  میظع  ياهانب  نتخاس  خیرات  هک : دیآیم  تسد  هب  دـنکیم  لقن  دوخ  روهـشم  همانرفـس  رد  يو  هک  هچنآ  زا  تسا . هدروآ 

ناگرزب ناربهر و  هب  تدوم  تدارا و  راهظا  هزیگنا  هب  ناناملسم  راگزور ، نآ  رد  ددرگیمزاب و  ناعبات  هباحص و  رصع  هب  نادیهش ، ایلوا و 
ام تسا . هدرمـشن  ریاـغم  دـیحوت  لـصا  اـب  ار  لـمع  نیا  زین  ناـعبات  هباحـص و  زا  يدـحا  دـناهدز و  هاـگراب  هبق و  نتخاـس  هب  تـسد  ینید ،

. تسا نیسحلاسأر  هرهاق ، رد  میظع  دهاشم  زا  دیوگیم : يو  میروآیم . ریز  رد  ار  یمالسا  هینبا  راثآ و  هرابرد  يو  شرازگ  زا  ياهدیزگ 
رب تسا  زجاع  نآ  كرد  زا  درخ  و  فصو ، زا  نابز  هک  یمیظع  يانب  هدـش و  هدـناشوپ  هرقن  زا  یحیرـض  اب  ترـضح ، نآ  رـس  نفد  لـحم 

دقرم زا  يرادـساپ  یلقیـص  تلاح  يدـنه  ياههنییآ  ناسهب  هک  تسا  یقاّرب  فافـش و  رایـسب  گنـس  ماـقم ، ِراوید  رب  دراد و  رارق  نآ  يور 
. مدرک هدهاشم  ار  نیسحلاسأر  نارئاز  نم  دهدیم . ناشن  دریگ  رارق  نآ  ربارب  رد  هک  ار  ییایشا  ریوصت  دراد و   46 ص : ناماماو ، ناربمایپ 

یلحم زا  ریبج » نبا  . » دندرکیم كربت  حیرـض  يور  هچراپ  اب  هتـسویپ  دـنتخودیم و  نآ  رب  مشچ  هدروآ  ربق  هب  ور  یبیجع  ماحدزا  اب  نانآ 
ناعبات هباحص و  ربمایپ و  ناکیدزن  ناربمایپ و  زا  يرایسب  وا  هتفگ  هب  درامشیم . ناهج  بیاجع  زا  ار  نآ  هدرک و  دای  رصم  رد  هفارق »  » مان هب 

- نوعرف رسمه  هیسآ - قاحـسا و  نب  بوقعی  دنزرف  لیبور »  » ربمایپ و حلاص »  » دنزرف دناهدرپس . كاخ  هب  اج  نآ  رد  ار  نادهاز  ناملاع و  و 
نب دمحم  نب  مساق  ربق  زین  و  مالسلا ...  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  نادنزرف  زا  نت  ود  ربق  زین  تلاسر  نادناخ  زا  دنانوفدم و  اج  نآ  رد 

، يو ردارب  مساـق و  نب  هَّللادـبع  نب  یلع  رازم  نینچمه  مساـق و  نب  ییحی  وا ، دـنزرف  مساـق و  نب  هَّللادـبع  شدـنزرف ، ربق  قداـصلا و  رفعج 
نخـس شناکم  تعـسو  وا و  مرح  تمظع  یعفاش و  ماما  زین  ناعبات و  هباحـص و  هاـگمارآ  زا  ریبج  نبا  تساـج . نآ  رد  هَّللادـبع  نبا  ییحی 

هکم رد  ياهینبا  دوجو  زا  يو  زین  دزادرپیم . ار  یعفاش  مرح  رد  مسارم  ییاپرب  هنیزه  یبّویا  نیدلاحالـص  هک  دوشیم  روآدای  دـیوگیم و 
مالـسلا و اهیلع  ارهزلا  دلوم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دلوم  دننام  دماجنایم : لوط  هب  نآ  رکذ  هک  دـهدیم  ربخ  روبق  زارف  رب  ییاههبق  و 
هب نآ  نمـض  رد  هدرب و  مان  هنیدم  ناعبات  هباحـص و  عیفر  دـهاشم  زا  زین  و  هلآ .) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يّرـس  تدابع  لحم   ) نارزیخلاراد

رکذ هب  سپـس  دـنراد و  یعفترم   47 ص : ناماماو ، ناربماـیپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  ياـنب  هک  دـنکیم  هراـشا  یلع  نب  نسح  ساـبع و  هضور 
هدـید و ماش  قارع و  رد  ناحلاص  املع و  ادهـش ، تاـماقم  زا  ریبج  نبا  هک  ار  هچنآ  میهاوخب  رگا  دزادرپیم . اـهنآ  حیرـض  تایـصوصخ 

نیا هب  رتشیب ، یهاگآ  يارب  نادـنمهقالع  مینکیم . اـفتکا  رادـقم  نیمه  هب  ور ، نیا  زا  دـشکیم  ازارد  هب  نخـس  میوش ، رکذـتم  هدرک  تبث 
رد ناملـسم  فورعم  درگناهج  راّّـجنلا ،» نبا   » هب فورعم  دومحم  نب  دـمحم  ق .) 578 ه . - 643 « ) 1  » راّـجن نبا  . 3 دـننک . هعجارم  باتک 
رد ود  هک  تسا  دوجوم  عیقب  ِلوا  رد  تسا  رادروخرب  یـصاخ  تمدق  زا  هک  يدنلب  رایـسب  دبنگ  دـسیونیم : لوسرلا » ۀـنیدم  رابخا   » باتک
هک دشابیم  قارع  گرزب  يارعـش  زا  ق .) 262 ه . - 392  ) يدادغب جاجح  نبا  . 4 دوشیم . زاب  تراـیز  يارب  اـهنآ  زا  یکی  زور  ره  دراد .

هدیـصق زاـغآ  رد  تسا . هدرک  داریا  یعمج  رـضحم  رد  ترـضح  نآ  مرح  رد  هتخادرپ و  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  حدـم  هـب  ياهدیـصق  رد 
نیمزرـس رد  نشور  دـیپس و  دـبنگ  بحاص  يا   » یِفُـش کیدـل  یفـشتسا  كربق و  راز  نم  فجنلا  یف  ءاضیبلا  ۀـّبقلا  بحاص  ای  دـیوگیم :

ص: ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  داد .» دهاوخ  افش  ار  وا  ادخ  دبلطب  افـش  ادخ ) زا   ) وت دزن  دنک و  ترایز  ار  وت  ربق  سکره  فجن !
. *** تسا هدوب  یهاگراب  هّبق و  ياراد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ربق  مراهچ ، نرق  رخاوا  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تیب  نیا   48

ناماما ثیداحا  رد  روبق  تنایص  . 6

ناگدـنناوخ رظن  زا  ار  همه  کـنیا  دوـشیم . میـسقت  هورگ  دـنچ  هـب  تـسا  هدـش  دراو  نآ  رب  ياـنب  روـبق و  ظـفح  دروـم  رد  هـک  یتاـیاور 
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يوریپ تایاور  نیا  زا  زین  هعیـش  ناـهیقف  هدوب و  مّلـسم  يرما  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  همئا  دزن  روبق  رب  ياـنب  دوش  نشور  اـت  مینارذـگیم 
: دناهدرک

روبق ریمعت  بابحتسا  تسخن : هورگ 

زا هک  تسا  هدش  دراو  یلـصفم  تیاور  موصعم ، ناماما  روبق  ریمعت  بابحتـسا  رد  هریغ  یـسوط و  خیـش  بیذهت »  » دننام یثیدح  عماوج  رد 
هیلع دمحم  نب  رفعج  هناخ  هب  نم  : » دنکیم لقن  نینچ  زاجح  لها  ظعاو  رماعوبا  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیـش  درذگیم : ناگدنناوخ  رظن 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد ؟ یـشاداپ  هچ  دنک  دابآ  ار  وا  ربق  دورب و  نانمؤمریما  ترایز  هب  هک  یـسک  متفگ  وا  هب  متفر و  مالـسلا 
! یلع يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  درک  لقن  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  یلع و  نب  نیـسح  زا  وا  شردپ و  زا  مردپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  یلع  يوـشیم ، هدرپـس  كاـخ  هب  اـجنآ  رد  دنـشکیم و  قارع  نیمزرـس  رد  ار  وـت 
اجنآ هب  هتـسویپ  دنـشوکب و  نآ  يدابآ  رد  دـننک و  ترایز  ار  ام  ياهربق  هک  یناسک  متفگ :  49 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادـساپ 

زا یـشخب  ار  وت  نادنزرف  دقرم  ار و  وت  دقرم  ادخ  نسحلاابا ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنراد ؟ یـشاداپ  هچ  دننک  دمآ  تفر و 
امـش هب  ار  دوـخ  ناگدـنب  زا  هدـیزگرب  راوـگرزب و  ياـهناسنا  ياـهلد  ادـخ  تسا و  هداد  رارق  نآ  كاـخ  زا  یتمـسق  تـشهب و  نـیمزرس 

اریذـپ امـش  هار  رد  ار  رازآ  تیذا و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  یتسود  راـهظا  ادـخ و  هب  برقت  يارب  ناـنآ  تسا . هتخاـس  دـنمهقالع 
ضوح رد  دنریگیم و  رارق  نم  تعافـش  دروم  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  ناج ! یلع  دوزفا : هاگنآ  دننکیم ، دابآ  ار  امـش  روبق  دـنوشیم و 

نب نامیلـس  هک  تسا  نآ  ناسهب  دنک ، دـمآ  تفر و  اجنآ  هب  دزاس و  دابآ  ار  امـش  روبق  سک  ره  ناج ! یلع  دـنوشیم . دراو  نم  رب  رثوک ) )
ره دراد . مالسالا  ۀجح  زج  هب  جح  داتفه  شاداپ  دنک  ترایز  ار  امـش  روبق  سک  ره  و  دشاب ، هدرک  يرای  سدقملاتیب  نتخاس  رد  ار  دواد 

دوخ نارادتسود  ناج ! یلع  دشاب . هدمآ  ایند  هب  هزات  هک  تسا  یـسک  ناسهب  ددرگیم و  كاپ  ناهانگ  زا  ددرگ ، زاب  امـش  ترایز  زا  سک 
یب ياهناسنا  هتبلا  هد ! هدژم  تسا  هدمآ  یسک  رطاخ  هب  هن  تسا و  هدینش  یشوگ  هن  هدید و  یمشچ  هن  ار  اهنآ  هنومن  هک  ییاهتمعن  هب  ار 
دراو نم  رب  ضوح  رد  دـسریمن و  ناـنآ  هب  نم  تعافـش  دـنانم و  تما  نارورـش  ناـنآ  دـننکیم . شهوکن  ار  امـش  روـبق  نارئاز  شزرا ،

50 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  « 1 .« » دنوشیمن

تسانب دوجو  زا  یکاح  ترایز ، تیفیک  مود : هورگ 

رد . 1 تسا . هدوب  رد  انب و  ياراد  نانآ  رازم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تسا  هدـش  دراو  ناموصعم  تراـیز  تیفیک  رد  هک  یتاـیاور  زا  یخرب 
ورب هنهرب  اپ  هاگنآ  شوپب  ار  دوخ  ياههماج  نیرتكاپ  نک و  لـسغ  تارف  بآ  اـب  : » تسا هدـش  دراو  نینچ  یلع  نب  نیـسح  تراـیز  هویش 
دورد وا  تیب  لها  دمحم و  رب  نک ، میظعت  ار  ادـخ  وگب و  ریبکتو  لیلهت  هتـسویپ  یتسه و  وا  لوسر  ادـخ و  ياهمرح  زا  یمرح  رد  وت  اریز 

ًابیرقت 12 هدش و  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـنیوگیم  ياهطقن  هب  رئاح  « 1 . » یـسرب رئاح  باب »  » هب ات  تسرفب 
هدوب رد  انب و  ياراد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  نفدـم  تیاور  رودـص  نامز  رد  هک  تسا  یکاح  نیا  دـنمانیم و  رئاـح  ار  فرط  ره  زا  رتم 

هک هاگنآ  «. » 2 « » ًاعبرأ ْرِّبَکو  هیلع  ْفِقَف  ِدهْشَملا  ِباب  یلإ  َتیهَْتنا  اذإ  : » دیامرفیم هدش ، دراو  دهشملا » باب   » تایاور زا  یخرب  رد  . 2 تسا .
هبترم راهچ  تسیاب و  يدش  دراو  هدیسر ) تداهـش   51 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  هب  ترـضح  هک  ياهطقن   ) دهـشم باب  هب 
ْفِقَف ُهَتیتأ  اذإف  ٍّیلع  ِنب  ِساّبعلا  َدهـشم  یتأت  ِشْما  َُّمث  : » تسا هدـش  دراو  نینچ  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  سابع  ترایز  رد  . 3 وگب .»...  ریبکت 

وگب تسیاب و  يدیسر  هدیشوپرس  هطقن  هب  هک  هاگنآ  ورب و  یلع  نب  سابع  تداهـش  هاگیاج  يوس  هب  سپـس  و  ْلقو .»...  ِۀفیقَّسلا  ِباب  یلع 
یماما ره  نآ ، اب  دناوتب  وا  ات  دزومایب  ار  یترایز  يو  هب  هک  درک  تساوخرد  ناشیا  زا  دیسر و  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تمدخ  يدرم  . 4 ... 

برد هب  عقوم  ره  «. » ِنیتَداـهَّشلا ِدَهْـشاو  ْفِقَف  ِباـبلا  یلإ  َتْرِـص  اذإ  : » دوـمرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  دـنک . تراـیز  تساوـخ ، ار 
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هبق ریز  اعد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  . 5 « 1 «. » وگب ار  نیتداهـش  يدیـسر  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  رد  ماما  هک  یهاگیاج 
نیسح ندش  هتشک  زا  ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سابع  نبا  تسا . باجتسم  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

. تسا افش  وا  تبرت  رد  دوشیم و  باجتسم  وا  ياعد  دنک ، اعد  وا  هبق  تحت  سک  ره  دومرف : هاگنآ  داد و  شرازگ  مالسلا  امهیلع  یلع  نب 
هیلع یلع  نب  نیـسح  ربق  يرجه ، موس  نرق  لوا  همین  رد  هک  نیا  رب  هاوگ  نیرتنشور  . 6 52 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادـساپ  « 2»

نامرف لاس 236  رد  هدوب  فورعم  تلاسر  نادناخ  هب  تبسن  توادع  هب  هک  یسابع  لکوتم  هک  نیا  هدوب ، هاگراب  هبق و  انب و  ياراد  مالـسلا 
يارب ار  ربق  فارطا  دوش و  ناـسکی  كاـخ  اـب  تشاد  رارق  نآ  فارطا  هک  ییاـههناخ  ددرگ و  ناریو  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ربـق  داد 

وجه رد  يراعـشا  رهـش  دجاسم  راوید و  رب  دادغب  مدرم  هک  تخیگنارب  ار  ناناملـسم  مشخ  نانچ  نآ  عینـش  لمع  نیا  دننک . مخـش  تعارز 
نارگناریو نارگراک و  رایتخا  رد  ار  يدایز  غلابم  لـکوتم  هک  دـسیونیم  يدوعـسم  « 1 . » دـماجنایم لوط  هب  اهنآ  لقن  هک  دنتـشون  لکوتم 

نیسح ربق  فقـس  تشادرب و  گنلک  لیب و  دوخ  دش و  نیگمـشخ  عقوم  نیا  رد  دندرک . يراددوخ  راک  نیا  زا  مدرم  زا  يرایـسب  داد . رارق 
. دوب یقاب  رصتنم  نارود  ات  تلاح  نیمه  هب  ترضح  ربق  دنداد و  همادا  ار  وا  راک  نارگراک  هاگنآ  درک و  ناریو  ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب 

ترایز هب  توعد  دهاشم و  تمرح  موس : هورگ 

هدرک توعد  وا  نادنزرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  همه  دنکیم  زواجت  اهدص  زا  نآ  رامـش  هک  یناوارف  تایاور 
ار ییاههنومن  طقف  دروآ . اج  نیا  رد  ناوتیمن  ار  اهنآ  مدـص  کی  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  تایاور  نیا  دـننکیم . داـی  روبق  نیا  مارتحا  زا  و 
، هناخ  53 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  رئاز  هک  دـنادیم  نیا  رد  ار  جـح  لامک  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  . 1 میوشیم : روآدای 

ُمتجرخ اذإ  هَّللا  ِلوسرب  مُکَّجَح  اوّمتأ  : » دیامرف یم  هک  نانچ  دناسرب . نایاپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  اب  ار  دوخ  جـح 
اریز دـیناسرب ، لامک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ربق  ترایز  اب  ار  دوخ  جـح  «. » 1 « » ُْمتِرمُأ َکلذـبو  ٌءافج  هَکرت  ّنإـف  هَّللا  ِتیب  یلإ 
ماما زا  هک  دـنکیم  لقن  ءاّشو »  » مان هب  يدرف  زا  تارایزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا  . 2 دیاهدش .» رومأم  راک  نیا  هب  تسافج و  وا  ترایز  كرت 

یماما ره  «. » 2 « » مهرُوُبق َةرایز  دهعلاب  ِءافولا  ِمامَت  ْنِم  ّنإو  ِهتعیشَو  ِهئایلوأ  ُِقنُع  یف  ًادهَع  ٍمامإ  ِلکل  ّنإ  : » دومرفیم مدینش  مالسلا  هیلع  اضر 
توعد هب  هجوت  اب  تسا .» نامیپ  نیا  هب  لمع  زا  یـشخب  نایاوشیپ  روبق  تراـیز  دراد و  یناـمیپ  دـهع و  دوخ  نایعیـش  ناتـسود و  ندرگ  رب 

ماجنا یتروص  رد  بحتـسم ، لمع  نیا  رب  ناناملـسم  همه  توعد  هک  تفگ  هناعطاق  ناوتیم  یهلا ، يایلوا  ناـماما و  روبق  تراـیز  هب  دـیکا 
دقاف نانآ  دقارم  هاگره  دننک . ترایز  دنبایب و  ار  نآ  نشور  تروص  هب  دنناوتب  دارفا  دشاب و  ظوفحم  ياهنوگ  هب  نانآ  نفدـم  هک  دریگیم 
اهنآ ترایز  هب  مدرم  ات  دنامیمن ، یقاب  يزیچ  هدرب و  نیب  زا  ار  دقارم  راثآ  یعیبط  لماوع  ناراب و  داب و  ًاملـسم  دشاب  انب  تظافح و  عون  ره 

نآ مزلتـسم  دنکیم  دـیکأت  تلاسر  نادـناخ  روبق  ترایز  رب  هک  تایاور  عون  نیا  دنباتـشب .  54 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ 
بوغرم و يرما  یهلا  يایلوا  روبق  تنایـص  میریگیم : هجیتن  دننامب . ظوفحم  نامز  ثداوح  زا  هک  دشاب  ياهویـش  هب  نانآ  دـقارم  هک  تسا 
اب دهاوخب  سک  ره  دراد و  تلالد  نآ  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  تیاور  ناناملسم و  هریس  عامجا و  نآرق و  و  تسا )  ) یمالـسا یتنس 

. تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  هاگیاج  وا  هاگیاج  هدیرخ و  دوخ  رب  ار  ادخ  مشخ  دنک ، ناریو  ار  نانآ  نفدم  ملظ  گنلک 

تسس ياهزیواتسد 

هراشا

هب ار  همه  يو  دوخ  دنچ  ره  دنوشیم ، میـسقت  هورگ  دنچ  هب  هک  هدومن  لالدتـسا  تایاور  هتـشر  کی  هب  دوخ  ياعدم  رب  هچباتک  هدنـسیون 
رد ار  يو  رظن  دروم  تایاور  کنیا  درکیمن . تلفغ  تایاور  يدنبهتـسد  زا  دوب  یهیقف  درف  کـی  رگا  تسا و  هدرک  لـقن  هتفـشآ  تروص 
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: مینکیم نایب  هورگ  دنچ  نمض 

دینک رپ  شدوخ  كاخ  اب  ار  ربق  . 1

هراشا

فارطا كاخ  زا  دوش و  هدافتـسا  ربق  دوخ  كاخ  نامه  زا  طـقف  ربق ، ندرک  رپ  تیم و  يراپـسکاخ  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  هس  زا 
كاخ اـب  ربق  ندرک  رپ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  «. » ُْهنِم جَرُْخی  َْمل  ٌباُرت  ِْربَقلا  یلع  َداُزی  ْنأ  یهَن  ّیبَّنلا  ّنإ  . » 1 دنزیرن : نآ  يور  رب  ربق 

ٌلِْقث َوُهَف  ِْربَقلا  ِباُرت  ِریغ  ْنِم  ِربقلا  یلع  َلعُج  امّلُک  . » 2 دنکیم : لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنس  نودب  قودص  درک .» یهن  ربق ، فارطا 
ربق «. » 1 « » ِهنیط ْریَغ  ْنِم  ْربَْقلا  اُونِّیَُطت  ال  . » 3 تسا .» تیم  رب  ینیگنـس  نآ  دـنهد  رارق  نآ  كاخ  ریغ  زا  ربق  يور  رب  هک  هچ  ره  «. » ِتِّیَملا یلَع 

«. دینکن یلاملِگ  شدوخ ، كاخ  ریغ  زا  ار 

تیاور لیلحت 

یماما ریغ  درف  ود  نآ  رد  هک  هدش  لقن  يدنـس  اب  موس  لّوا و  تیاور  و  درک . لالدتـسا  نآ  اب  ناوتیمنو  تسا  دنـس  دقاف  مود  تیاور  ًالّوا :
دیابن نوریب  كاخ  زا  يزاس  ربق  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  تحـص  تروص  رد  تاـیاور  نیا  ًاـیناث : ینوکـس .» یلفون و   » ياـهمان هب  تسا 

هدوزفا ربق  رب  يزیچ  هک  ربق  يور  رب  يانب  نآ  درادـن و  اـم  ثحب  عوضوم  اـب  يدـنویپ  ثیداـحا  نیا  نومـضم  تروص  نیا  رد  تفرگ . هرهب 
رد دنـشاب و  ناـما  هاـفر و  رد  اـمرگ  امرـس و  زا  ناراوگرزب  نآ  ربق  ندـناوخ  تراـیز و  لاـح  رد  ربق  نارئاز  هک  نیا  يارب  مه  نآ  دوشیمن 
هللا یلـص  ربمایپ  یعطق  لمع  اب  تایاور  نیا  نومـضم  ًاثلاث : دوشیمن . هدوزفا  ربق  كاخ  رب  يزیچ  یهلا ، يایلوا  روبق  يور  رب  زاس  تخاس و 

داهن ربق  يور  ار  یگرزب  گنس  نوعظم  دنزرف  يراپسکاخ  زا  سپ  ترضح  نآ  اریز  دراد ، تافانم  نوعظم  نب  نامثع  نیفدت  رد  هلآ  هیلع و 
ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  هجام  نبا  دنیامن . ترایز  ییاسانش و  ار  نآ  یناسآ  هب  دنناوتب  ناناملـسمو  دشاب  ربق  هناشن  ات 

: دـسیونیم هجاـم  نبا  ننـس  هیـشاح  رد  يدنـس »  » تشاذـگ و تمـالع  یگرزب  گنـس  اـب  ار  نوـعظم  نب  ناـمثع  ربـق  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
ناربمایپ دـقرم  زا  يرادـساپ  نب  نامثع  یتقو  دـسیونیم : ءافولا  ءاـفو  رد  يدوهمـس  « 1 . » دوش ییاسانـش  اـت  داـهن  ربـق  يور  رب  ار  ياهرخص 
تسناوتن درم  نآ  دروایب . دنک و  لمح  دوخ  اب  ار  یگرزب  گنـس  ات  درک  رومأم  ار  يدرم  ربمایپ  دش  يراپـسکاخ  نوعظم   57 ص : ناماماو ،

رس يالاب  ار  نآ  دومن و  لمح  نامثع  ربق  يوس  هب  ار  نآ  دز و  الاب  ار  اهنیتسآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیامن . لمح  ار  گنس  نآ 
ای حیرض و  ندرازگ  ًاعبار : « 1 . » مراپـسب كاخ  هب  نآ  رانک  ار  مناگتـسب  مسانـشب و  ار  مردارب  ربق  هک  منکیم  ار  راک  نیا  دومرف : داـهن و  وا 

ینیگنـس نیرتکچوک  و  دریگیم . رارق  ربق  نوریب  هشوگ  راهچ  رد  حیرـض  ياههیاپ  اریز  درادن ، تایاور  هب  یطابترا  ربق  يور  رب  قودنص 
. درادن ربق  رب 

روبق رب  يانب  زا  یهن  . 2

هراشا

الو هیلع  ُءاِنبلا  ُُحلْـصَی  ال  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  . 1 تسا . هدـش  یهن  روبق  رب  ياـنب  زا  هک  دـیآیمرب  نینچ  تاـیاور  یخرب  زا 
سنوی . 2 تسین .» یبوخ  راک  نآ ، يراک  لگ  يراک و  چگ  نآ و  رب  نتـسشن  ربق و  رب  انب  نتخاس  «. » 2 « » ُهنییطَت الو  هُصیصجَت  الو  ُسُولُجلا 

يربق يور  رب  ٍربق : یلَع  یّلُصی  نأ  . 1 هدرک : یهن  زیچ  هس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایبظ  نب 
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نآ يور  رب  هـیلع : ینُبی  وأ  دوـش . هتــسشن  نآ  يور  رب  هـیلع : دَـعُْقی  وأ   58 ص : ناماماو ، ناربماـیپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  دوش . هدرازگ  زاـمن 
« ِتویْبلا َفوقُـس  اورِّوُصت  الو  ِروبُقلا  یلع  اوْنبَت  ال  : » دـنکیم لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینئادـم  حارج  . 3 « 1 . » دوش يزاس  نامتخاس 

«. دینکن یشاقن  ار  اههناخ  فقس  دیزاسن و  نامتخاس  اهربق  يور  رب  «. » 2»

تایاور لیلحت 

دایز هرابرد  یشک » . » دناهدش دراو  نایبظ  نب  سنوی  يدنق و  ناورم  نب  دایز  ياهمان  هب  يدارفا  نآ  دنس  رد  تسا ، فیعـض  مود  تیاور  . 1
هرابرد یـشاجن »  » و تسین . هتفریذـپ  نم  دزن  وا  تایاور  دـیوگیم : همالع  تسوا . ثبخ  زا  یکاح  هک  هدرک  لـقن  یتیاور  يدـنق  ناورم  نب 

هتفرگ رارق  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  نعل  دروم  هک  اجنآ  ات  دوشیمن  هجوت  وا  تایاور  هب  تسا و  فیعـض  ًادج  دیوگیم : نایبظ  نب  سنوی 
دراد و تلالد  تهارک  رب  لوا  تیاور  رد  حلـصی » ـال   » هلمج « 3 . » تسا ثیدح  رد  فورعم  نایوگغورد  زا  وا  دـیوگیم : یـشک »  » تسا و
، ناماماو ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  دوشیم . تهارک  رب  لمح  لوا ، تیاور  هنیرق  هب  روبقلا » یلع  اُوْنبَتال  : » هک دـیوگیم  هک  موس  تیاور 

مینادب هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  تمرح . هن  تسا  تهارک  زا  یکاح  یموس  یلوا و  فیعـض و  مود  تیاور  هک  نیا  هجیتن   59 ص :
روبق نینچ  رد  انب  ًاملـسم  دناهدرک . هدامآ  تاوما  نفد  يارب  مدرم  هک  تسا  یمومع  ياهنیمز  تایاور  دروم  . 2 تسا ؟ اجک  تهارک  دروم 

لکشم اب  یکدنا  زا  سپ  تیم  نفد  دنزاسب  ییانب  ربق  يور  رب  دنهاوخب  نکمتم  ياهداوناخ  ای  يدرف  ره  رگا  اریز  دوشیم  هجاوم  لکـشم  اب 
یکلام ناهیقف  زا  یخرب  تسا ، هدش  دراو  زین  تنـس  لها  یثیدح  ياهباتک  رد  تایاور  نیا  نومـضم  هک  اجنآ  زا  . 3 « 1 . » دوشیم هجاوم 

، هناـگهس هوـجو  نیا  رب  نوزفا  « 2 . » دـنهنیم اـنب  دوخ  تاوما  يور  رب  یـشورفرخف  ناوـنع  هب  هک  دناهتـسناد  يدارفا  ار  ثیداـحا  نیا  دروـم 
ياههناخ ای  تاوم و  ياهنیمز  رد  ای  نانآ  رباقم  اریز  تسا ؛ نوریب  تایاور  دروم  زا  یهلا  يایلوا  روبق  يور  رب  اـنب  نتخاـس  تفگ  ناوتیم 

: دیوگیم هعبرالا » بهاذملا  یلع  هقفلا   » فلؤم تسا . نانآ  هتفیـش  نارئاز  يارب  ترایز  لیهـست  يزاس  انب  زا  فده  هدوب و  نانآ  یـصخش 
ناربماـیپ دـقرم  زا  يرادـساپ  دزاـسب  ینیمز  رد  هک  نیا  رگم  تـسا . هورکم  دـشابن ، یـشورفرخف  نآ  زا  دوـصقم  هـک  هاـگ  نآ  ربـق  رب  ياـنب 

نیا رد  اریز  دـشابیمن ؛ زیاج  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  هدامآ  تاوما  نفد  يارب  هک  ینیمز  ای  فقو و  نیمز  دـننام   60 ص : ناماماو ،
ناهیقف قافتا  تنـس و  نآرق و  رظن  زا  اـیبنا  اـیلوا و  روبق  دروم  رد  هک  هچنآ  ياـضتقم  هب  « 1 . » دش دـهاوخ  گنت  نارگید  يارب  اج  تروص 
هدنزاس رثا  دـقاف  اهنت  هن  نانآ  رباقم  ظفح  هک  تسا  یلومعم  ياهناسنا  يداع و  دارفا  تایاور  نیا  دروم  تفگ : ناوتیم  دـش ، نایب  مالـسا 

اهنآ هب  رظان  تایاور  نیا  هجیتن  رد  تسا و  نآ  فالخ  رب  اـیلوا  اـیبنا و  روبق  یلو  تسا . یـشورفرخف  تمحازم و  هیاـم  اـسب  هچ  هکلب  تسا ،
«2 . » تسین

ربق يراک  لِگ  يراک و  چگ  . 3

هراشا

نآ نتم  هک  هدش  دراو  تیاور  کی  طقف  دروم  نیا  رد  تسین . حیحص  ربق  يراک  لِگ  يراک و  چگ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
«3 . » دناهداد اوتف  نآ  تهارک  رب  یسوط  نیدلا  دامع  هیاهن و  رد  یسوط  خیش  تشذگ و  لّوا  هرامش  هب  مود  هورگ  رد 

تیاور لیلحت 

نادنزرف زا  یکی  هک  هاگنآ  دنکیم : لقن  بوقعی  نب  سنوی  زا  حیحص  دنـس  اب  ینیلک  ًایناث : تسا . تهارک  زا  یکاح  حلـصی » ال   » هژاو ًالّوا :

ناماما ناربمایپ و  دقرم  زا  زا 38يرادساپ  هحفص 24 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، ناماماو ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  یگنـس  رب  ار  وا  مان  دننک و  يراک  چگ  ار  وا  ربق  دومرف  تشذگرد ، هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
هب ار  ربق  تسا  بحتـسم  هک  دـنراد  رظن  قافتا  انثتـسا  نودـب  مالـسا  ناهیقف  ًالوصا  ًاثلاث : « 1 . » دـنراذگب وا  ربـق  يور  رب  دنـسیونب و   61 ص :

تروص يراک  چگ  يراک و  لِگ  نودب  ربق  هاگره  دوشیم  لاؤس  نونکا  داد . رارق  رتدنلب  نیمز  زا  بجو  کی  ای  زاب ، تشگنا  راهچ  رادقم 
ورگ رد  ربق  تنایـص  دزاسیم . ناسکی  نیمز  اب  ار  ربق  هتخیر و  مه  هب  ار  همه  دنت  ياهنافوط  ناراب و  داب و  هک  دیاپیمن  يرید  دوش  يزاس 

. تسین ریذپناکما  اهنآ  ریاظن  يراک و  چگ  يراک و  لِگ  اب  زج  نآ  دوش و  هتسویپ  مه  هب  كاخ  يازجا  یعیبط  لماع  کی  اب  هک  تسا  نیا 
. تسین نآ  رهاظ  هب  رظان  دنامب و  یقاب  یعیبط  تلاح  هب  هک  تسا  ربق  لخاد  هب  رظان  تیاور  نیا  تهج ، نیا  زا 

بجو کی  ای  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  ربق  عافترا  . 4

ای بجو و  کی  ای  زاب و  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  ربق  تسا  بحتسم  هک  تسا  هدش  دراو  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  يددعتم  تایاور 
اهنآ عوـمجم  تسا و  هدروآ  نفد  باوـبا  زا  باب 31  هعیـشلا  لئاسو  رد  یلماع  رح  خیـش  ار  تایاور  نیا  دـشاب . هتـشاد  عافترا  نوزفا  یمک 

هتـشاد يدـنلب  بجو  کی  ای  تشگنا  راهچ  رادـقم  هب  نیمز  حطـس  زا  ربق  هک  تسا  هدـش  دراو  طقف  تایاور  مامت  رد  تسا . تیاور  هدزاـی 
ترـضح نآ  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  اًلثم  دنوشن . ضرعتم  ار  رادـقم  نیا  رب  نوزفا  مکح  زگره  دـشاب و 

راهچ رادـقم  هب  نیمز  حطـس  زا  ربق  و  «. » 1 « » َعباـصأ َعبرأ  ِضرـألا  َقوف  ُربقلا  ُعفُریو   » 62 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  دومرف :
عافترا تشگنا  راهچ  ربق  تسا  بحتـسم  هک  دناسریم  تسا و  نومـضم  نیمه  هب  یگمه  زین  رگید  تایاور  دریگیم ». رارق  رتالاب  تشگنا 
دریگن رارق  نارباع  ياپ  ریز  هک  نیا  ای  ربق  ییاسانـش  يارب  ار  مزال  يدـنلب  هکلب  تسا ، هدرکن  یفن  ار  نآ  زا  رتالاب  عافترا  یلو  دـشاب  هتـشاد 

زا شیب  نم  ربق  دندرپس  كاخ  هب  ارم  هک  هاگنآ  دیامرفیم : رفعج  نب  یسوم  زا  تیاور  کی  طقف  دننادیم . بجو  کی  ای  تشگنا و  راهچ 
دوب و وا  نانمـشد  کیرحت  هیام  تشگنا  راهچ  زا  شیب  ماـما  ربق  عاـفترا  اریز  تسا ، نشور  نآ  هتکن  و  دـشابن . رتدـنلب  زاـب  تشگنا  راـهچ 

هزاجا ار  رتشیب  عافترا  ترـضح  اذل  دندرکیم و  تناها  نآ  هب  اسب  هچ  دنتـشذگیمن . نآ  رانک  زا  یتحار  هب  وا  نارکفمه  نوراه و  ًاملـسم 
. دیامنیم افتکا  بابحتسا  رادقم  نامه  هب  دهدیمن و 

روبق هیوست  . 5

ًةروص ْعَدَت  َلاقف ال  ِۀنیدملا  یلإ  ِهَّللا  ُلوسر  ینَثََعب  : » دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینیلک  خیش 
ناربمایپ دـقرم  زا  يرادـساپ  هس  اـت  دومرف  درک و  مازعا  هنیدـم  هب  ارم  ادـخ  ربماـیپ  «. » 2 « » ُهْتلَتَق ّالإ  ًاْبلَک  الو  هَْتیَّوَس  اـّلإ  ًاربق  ـالو  اـهَتْوَحَم  اـّلإ 

اب هدنـسیون  مشکب .» ار  یگـس  ره  منادرگ و  فاص  ار  يربق  ره  منک و  دوباـن  ار  يریوصت  عون  ره  مهد : تروص  ار  راـک   63 ص : ناماماو ،
لاس 1344 رد  یتح  تسا . هدرک  لالدتـسا  روبق  يور  رب  انب  نتخاس  زاوج  مدـع  رب  دـناهدرک  تیاور  ار  نآ  زین  تنـس  لـها  هک  تیاور  نیا 

كاخ اب  ار  ناگتـشذگ  راثآ  مامت  ثیدح ، نیا  هناهب  هب  دـهیلب  نبا  مان  هب  تقو  یـضاق  دـمآرد  نایباهو  لاغـشا  هب  هرونم  هنیدـم  هک  يرجه 
هب هجوت  اـب  دومن . يراددوخ  ناـهج  ناناملـسم  زا  سرت  رطاـخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـقرم  ندرک  ناریو  زا  اـهنت  درک و  ناـسکی 

خیرات اب  ثیدـح  نومـضم  ًالّوا : درادـن . نانآ  هتـساوخ  رب  تلـالد  نیرتکچوک  تیاور  نیا  هک  دوشیم  نشور  داد ، میهاوخ  هک  یحیـضوت 
ار راک  هس  نیا  ات  هداتـسرف  هنیدم  هب  یلاس  هچ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ادخ ، ربمایپ  دـید  دـیاب  اریز  تسین ؛ راگزاس  ربمایپ  یناگدـنز  یعطق 

ربمایپ ترجه  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  یلع  اریز  تسا ؛ یفنم  ًاعطق  تسخن  لامتحا  ترجه ... !؟ زا  سپ  ای  هدوب  ترجه  زا  لبق  ایآ  دهد ، ماجنا 
رب ناکرـشم  هرطیـس  اب  یفرط  زا  دهد ، ماجنا  ار  راک  هس  نیا  ددرگ و  مازعا  هنیدم  هب  ات  هدـشن  جراخ  هکم  زا  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

، مالـسا نییآ  هب  جرزخ  سوا و  ندیورگ  زا  سپ  اریز  تسا ؛ وربور  يرتشیب  لکـشم  اب  مود  تروص  تشادـن . ار  اهنآ  ماجنا  ییاناوت  هنیدـم 
ص: ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  « 1 . » دشاب نآ  نتـسکش  رومأم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوبن  نایندـم  نایم  رد  یتب  تروص  ای  تب و 
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ود تروص  هب  اذهب » اذه  ُتیّوس  : » ب یلوعفم . کی  تروص  هب  هتیّوس » : » فلا دراد : دربراک  عون  ود  برع  نابز  رد  هتیوس »  » هژاو ًایناث :  64
ُهْتیَّوَس اذإَف  : » دیامرفیم نآرق  هک  نانچ  دوب  دـهاوخ  ءیـش  نآ  دوخ  تفـص  هیوست »  » دوش لامعتـسا  تسخن  تروص  هب  هک  هاگنآ  یلوعفم .

وا رب  یگمه  مدـیمد  دوخ  حور  زا  نآ  رد  مدـناسر و  نایاپ  هب  ار  مدآ  شنیرفآ  هک  هاگنآ  «. » 1 « » َنیدِـجاس َُهل  اوُعَقَف  یحْوُر  ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَنَو 
مود تروص  هب  هک  هاگنآ  یلو  تسا . مدآ  شنیرفآ  يریذـپ  نایاپ  زا  هیانک  ندرک و  لـماک  ياـنعم  هب  هیوست »  » هیآ نیا  رد  دـینک .» هدـجس 
لوط رظن  زا  ار  خـن  ود  ای  بوچ  ود  ناسنا  هک  هاگنآ  اًلثم  دوب . دـهاوخ  رگید  زیچ  يارب  تفـص  هکلب  هدوبن ، شدوخ  تفـص  دوش  لامعتـسا 
دوخ اهتب ، شتسرپ  تهج  هب  تمایق  زور  اهنآ  هک  دنکیم  لقن  ناکرـشم  نابز  زا  دیجم  نآرق  اذهب .» اذه  ُْتیَّوَس  : » دیوگیم دنک  ناسکی 
دقرم زا  يرادـساپ  ناسکی  نایناهج  يادـخ  اـب  ار  امـش  هک  هاـگنآ  «. » 2 « » نیَملاـْعلا ِّبَِرب  ْمُکیّوُسن  ذإ  : » دـنیوگیم دـننکیم و  شنزرـس  ار 

، نیاربانب تسا . هدش  دراو  تسخن  تروص  هب  رظن  دروم  ثیدـح  دـش ، هتفگ  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  میرمـشیم .»  65 ص : ناماماو ، ناربمایپ 
رد دشاب . تخاونکی  نآ  حطس  ینعی  هدب  رارق  حطـسم  فاص و  ار  ربق  حطـس  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوب و  دهاوخ  ربق  دوخ  تفـص  هیوست » »

فاص حطسم و  ربق  تسا  بحتسم  دنیوگیم  هعیش  ناهیقف  اذل  دیآیم و  رد  رتش  ناهوک  ای  یهام  تشپ  تروص  هب  ربق  هک  مینـست »  » لباقم
حرـش میتفگ  ام  هک  يوحن  هب  ار  ثیدـح  ملـسم  حیحـص  ناحراش  هدـش و  دراو  زین  ملـسم  حیحـص  رد  هدـش  دای  ثیدـح  نآ . ریغ  هن  دـشاب 

هب دشابن و  دنلب  دایز  نیمز  زا  ربق  هک  تسا  نیا  تنس  : » دنکیم ریسفت  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  ملـسم  حیحـص  فورعم  حراش  يوون  دناهدرک .
حرـشب يراسلا  داشرا   » باـتک رد  ینالطـسق  رجح  نبا  « 1 .« » دـشاب حطـسم  دـنلب و  بجو  کی  رادـقم  هب  هکلب  دـیاینرد  رتش  ناهوک  لکش 

رطاخ هب  ار  تنس  دیابن  زگره  ام  دوش و  حیطـست  هک  تسا  نیا  ربق  رد  تنـس  : » دیوگیم هدرک و  ریـسفت  نینچ  ار  ثیدح  يراخبلا » حیحص 
«2  ...«. » مینک كرت  تساهیضفار  راعش  حیطست  هک  نیا 

ربق دیدجت  . 6

زا يرادساپ  نَع  جرخ  دقف  ًالاثِم  لّثَم  وأ  ًاربَق  َدَّدَج  نَم  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  هتابن  نب  غبـصا 
هتفر نوریب  مالـسا  نییآ  زا  دـشکب  يریوصت  اـی  دـنک و  يزاـسون  ار  يربق  سک  ره  «. » 1 « » ِمالـسإلا ِۀقبِر   66 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم 

ثحب عوضوم  اب  یطابترا  چـیه  تیاور  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفرگ  ربق  رب  انب  نتخاـس  میرحت  رب  یلیلد  ار  ثیدـح  نیا  هدنـسیون  تسا .»
نومضم ًایناث  دوراجلا . یبا  . 2 نانس ؛ نب  دمحم  . 1 رفن : ود  رطاخ  هب  مه  نآ  تسا  فیعض  هداعلاقوف  دنـس  رظن  زا  ثیدح  ًالّوا  اریز  درادن ؛

هب ثیدح  ًاثلاث : دشابیم !؟ مالـسا  زا  نتفر  نوریب  ببـس  یناویح  ریوصت  ای  يربق و  يزاسون  هنوگچ  تسا . فلاخم  ملـسم  لوصا  اب  ثیدح 
ربق ًاربق : دّدج  فلا : تسا : هناگراهچ  روص  زا  کی  مادک  دومرف ، مالسلا  هیلع  ماما  هک  هچنآ  تسین  مولعم  تسا و  هدش  لقن  تروص  راهچ 

اب « 2 . » دفاکـشب ار  يربق  ًاربق : دَّدخ  د . دنک . نفد  يرگید  ربق  رد  ار  یـسک  ًاربق : ثدج  ج . دنک . زیت  ار  ربق  ًاربق : دّدح  ب : دنک . يزاسون  ار 
نامتخاس هرابرد  هدنـسیون ، لیالد  اب  اج  نیا  ات  درک !؟ لالدتـسا  ثیدـح  نیا  اب  ناوتیم  هنوگچ  هناـگراهچ  ياهلدـب  هخـسن  نیا  هب  هجوت 

باهولادـبع نب  دـمحم  هیمیت و  نبا  ياههدروخمین  زا  یگمه  يو  دـیتاسا  ناشیا و  هک  تشگ  نشور  میدـش و  انـشآ  روبق  يور  رب  يزاـس 
رب هک  یعطق  لیالد  اـب  هلباـقم  هب  تاـیاور  نیا  اـب  دـندوبن ، رواد  شیپ  رگا  دـناهتفرگ و  هرهب   67 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ 

يزاسدجسم میرحت  هک  ار  وا  مود  ياعّدا  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  دنتـساخیمنرب . دنراد ، دیکأت  اهنآ  نفدم  ایبنا و  تویب  میرکت 
68 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  میهد : رارق  یسررب  دروم  تسا ، هفیرش  دهاشم  رانک  رد 

هفرشم دهاشم  رانک  رد  يزاس  دجسم  موس : شخب 

هراشا
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زا كّربت  ناونع  هب  دیحوت  لاجر  نیـشیپ  ياهنامز  زا  و  دنزادرپیم ، اتکی  دزیا  شتـسرپ  هب  اجنآ  رد  هک  تسا  نادحوم  هاگتدابع  دجـسم » »
زج ایلوا ، دقرم  رانک  رد  دبعم  نداد  رارق  زا  فده  دندومنیم و  شتـسرپ  ار  ادخ  هتخاس و  دجـسم  نانآ  تبرت  رانک  رد  یهلا  يایلوا  دـقارم 

تعیرـش رد  هک  ياهلبق  يوس  هب  دـندیتسرپیم و  ار  ادـخ  طقف  دجـسم  رد  نانآ  تسا . هدوبن  يرگید  هزیگنا  نانآ  سدـقم  دوجو  هب  كربت 
بحاص دندادیمن و  رارق  دوخ  هاگهدجس  ای  هلبق و  ار  ربق  زگره  هدومن و  هدجس  دجـسم  نیمز  رب  دندرازگیم و  زامن  دوب ، هدش  دراو  نانآ 

رب يدهاش  هک  تسا  یتالامتحا  دـشاب  نانآ  دوبعم  ربق  بحاص  ج : هاگهدجـس . ب : هلبق . فلا : دـقرم ، هک  نیا  روصت  دـندیتسرپیمن . ار  ربق 
ثحب ياـج  یهلا  ياـیلوا  دوجو  هب  كّربت  هلأـسم  و  تسا . هدوب  یهلا  ياـیلوا  نفدـم  دـقرم و  هب  كربـت  طـقف  لـمع  نیا  هزیگنا  تسین . نآ 
هدروخ مین  یّتح  وا و  كرابم  يومو  ربمایپ  يوضو  بآ  اب  ناناملسم  همه  تسین و  وگتفگ  69 و  ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ 

: خیرات لوط  رد  نادحوم  درکلمع  حیضوت  کنیا  « 1 . » دنتسجیم كربت  يو 

فهک باحصا  دقرم  رب  يزاسدجسم  . 1

هبلغ كرش  نییآ  رب  حیـسم  نییآ  تشگرب و  قرو  لاس  يدنا  دصیـس و  زا  دعب  تفر و  رانک  فهک  باحـصا  دقرم  زا  ماهبا  هدرپ  هک  هاگنآ 
هب دوخ  نید  ظفح  يارب  هک  ماقمالاو  ياهناسنا  نیا  زا  ات  دندش  عمج  نانآ  دـقرم  رود  مدرم  تشگ ، راکـشآ  نانآ  يافتخا  هاگیاج  درک و 

ًارهاظ هک  یهورگ  فلا : دندش : میسقت  هتـسد  ود  هب  دقرم ، رانک  رد  ِرـضاح  مدرم  عقوم  نیا  رد  دننک . ریدقت  لیلجت و  دندوب ، هدرب  هانپ  راغ 
« ْمِِهب ُمَلْعَأ  ْمُهُّبَر  ًاناْیُنب  ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاقَف  : » دوش هتخاس  نانآ  روبق  رب  يدوبدای  يانب  دندرک  داهنـشیپ  دـندوبن ، نایحیـسم  نادـحوم و  هرمز  زا 

نفدم رانک  رد  يدجـسم  دـنتفگ  دـندوب ، دـحوم  هک  یهورگ  ب : تسا .» رتهاگآ  اهنآ  عضو  زا  ناشراگدرورپ  دـیزاسب  نآ  رب  ییانب  «. » 2»
زا هک  ناـنآ  «. » 1 « » ًادِجْـسَم ْمِْهیَلَع   70 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  َنَذِـخَّتََنل  ْمِهِْرمأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیذَّلا  َلاـقَو  : » دـیزاسب ناـنآ 
اب مه  نآ  دنکیم  حرطم  ار  رظن  ود  ره  ادخ  هک  نیا  زا  میزاسیم .» اهنآ  نفدم  رانک  رد  يدجـسم  ام  دـنتفگ  دـندوب ، هتفای  یهاگآ  ناشزار 

َلاقَو : » دـیوگیم دـنکیم و  زاغآ  ینـشور  هلمج  اـب  هک  مود  داهنـشیپ  هژیوهب  هدوب  یهلا  ياـضر  دروم  ود  ره  تفگ  ناوتیم  تبثم ، هدـید 
«. مهب ملعأ  مّهبر  : » هک دـنتفگیم  هک  تسخن  هورگ  لباقم  رد  دـندوب ». هاـگآ  فهک  باحـصا  زار  رب  هک  ناـنآ  «. » ْمِهِْرمَأ یلَع  اُوبَلَغ  َنیذَّلا 

. تسا هدوب  زین  یهلا  نیـشیپ  عیارـش  دییأت  دروم  هدوب ، ترطف  قباطم  هک  نیا  زا  هتـشذگ  یهلا  يایلوا  نفدم  رانک  رد  يزاسدجـسم  نیاربانب 
، ایلوا روبق  رانک  رد  يزاسدجسم  زاوج  رب  هیآ  تلالد  رد  یصاخ  يرواد  شیپ  اب  هدوب ، نایباهو  هدرپسرـس  هک  ینابلا  ياقآ  رـصاعم  ثدحم 

نمؤم ياهناسنا  نانآ  هک  تسین  مولعمو  دندوب  موق  ناذفنتم  ناریما و  ْمِهِْرمَأ » یلَع  اُوبَلَغ  َنیذَّلا  َلاقَو   » زا دوصقم  دیوگیمو : هدرک  هشدخ 
ریمض هک  نیا  تداهش  هب  ْمِهِْرمَأ » یلَع  اُوبَلَغ   » هلمج زا  دوصقم  . 1 تسا : هدرک  تلفغ  بلطم  ود  زا  ناشیا  یلو  « 2 . » دنشاب هدوب  یحلاص  و 

ناربمایپ دقرم  زا  يرادساپ  هدرک  ادـیپ  یهاگآ  فهک  باحـصا  رارـسا  زا  هک  تسا  یناسک  ددرگیمرب ، فهک  باحـصا  هب  ْمِهِْرمَأ » یلَع  »
، ناگدـننک داهنـشیپ  نیاربانب ، ْمِِهب » ُمَلْعَأ  ْمُهُّبَر   » دـنتفگ هدرک و  یعالطایب  راهظا  هک  تسخن  هورگ  لـباقم  رد  دـندوب ،  71 ص : ناماماو ،

یلَع اُوبَلَغ   » زا دوـصقم  دـینک  ضرف  . 2 تردـق . نابحاص  هن  دنتـشاد  یهاگآ  ینـشور  هب  هورگ  نیا  رارـسا  زا  هک  دـندوب  ییالاو  ياهناسنا 
روآداـی دوـخ  ریـسفت  رد  يربـط  اریز  یماـظن ؛ هبلغ  هن  تسا ، ینید  هبلغ  دوـصقم  یلو  دـندش ، زوریپ  بلاـغ و  هک  دنتـسه  یناـسک  ْمِهِْرمَأ »

دورب و رهش  هب  هک  دندیزگرب  دوخ  نایم  زا  ار  يدرف  دندش  رادیب  باوخ  زا  لاس  يدنا  دصیس و  زا  سپ  فهک  باحصا  هک  هاگنآ  دوشیم 
دوـخ فارطا  هـب  هدرک و  هـیکت  راوـید  رب  دـید ، نوـگرگد  ار  عاـضوا  داـهن ، نوریب  راـغ  زا  ماـگ  هـک  هاـگنآ  درف  نـیا  دـنک . هـیهت  ییاذـغ 
یسیع مان  اج  همه  رد  الاح  اّما  دشیم ، هتـشک  دربیم  ار  یـسیع  مان  رهـش  نیا  رد  یـسک  رگا  زورید  ات  دیـشیدنایم  دوخ  اب  تسیرگنیم و 

هورگ زا  دوـصقم  هک  تسا  یکاـح  یخیراـت  هعطق  نیا  « 1 . » ماهدید نم  هک  تسین  يرهـش  نآ  اجنیا  دـیاش  تفگ : سپـس  دوشیم . هدـینش 
هبلغ روظنم ، دشاب  يزوریپ  هبلغ و  ْمِهِْرمَأ » یلَع  اُوبَلَغ   » زا دوصقم  مه  رگا  دندیزگرب و  ار  حیسم  نییآ  هک  دندوب  ینادحوم  هدننک  داهنـشیپ 

. تسا هدوب  نییآ  نید و  تیمسر  ینید و  رظن  زا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  نورد  رد  ادخ  لوسر  دقرم  . 2

هب هباحص  بیوصت  اب  دوخ  هناخ  نامه  رد  وا  دوبن و  دجـسم  وزج  وا  هناخ  تسویپ ، هَّللا  ءاقل  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يزور 
زامن هناخ  نآ  رد  يزارد  نایلاس  هشیاع  شرسمه  وا ، يراپـسکاخ  زا  سپ  دش . هدرپس  كاخ   72 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ 
نارود رد  لاس 88  رد  هک  هاگنآ  یناوخیم ؟ زامن  ربق  رانک  رد  ارچ  وت  هک  درکن  ضارتعا  يو  هب  هباحـص  زا  يدحا  زگره  و  « 1  » درازگیم

نارسمه ياهقاتا  مامت  دیلو »  » نامرف هب  زیزعلادبع  نب  رمع  ینعی  هنیدم  رادنامرف  تفای ، هعسوت  ربمایپ  دجـسم  کلملادبع  نب  دیلو  تفالخ 
رارق دجسم  نورد  رد  كرابم  ربق  هجیتن  رد  داد و  رارق  دجسم  وزج  درک و  بیرخت  دندوب  هدش  هتخاس  دجـسم  راوید  هب  راوید  هک  ار  ربمایپ 
نیا رب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  نیا  همه  زا  رتالاب  دـندرکن و  ضارتعا  لمع  نیا  هب  هنیدـم ، ناهیقف  هن  ناعبات و  هن  زگره  تفرگ و 

كّربت ناونع  هب  اهنآ  رد  ندرازگ  زامن  ایلوا و  دـهاشم  رانک  رد  دجـسم  نتفرگ  رارق  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  لمع  نیا  تفرگن . داریا  لـمع 
متاخ لوسر  فیرش  دقرم  درگادرگ  نایباهو  یتح  ناهج  ناناملسم  مامت  درذگیم  نرق  هدزیس  هک  لاح  هب  ات  نامز  نآ  زا  درادن و  یلاکشا 

«2  » درک ضارتعا  بّیسم  نب  دیعس  مان  هب  یهیقف  بیرخت ، نامز  رد  يرآ ، دنکیمن . ضارتعا  یسک  دنرازگیم و  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هتفرگ تروص  اهنآ  نابحاص  تیاضر  نودب  یبن  نارـسمه  ياهقاتا  بیرخت  دراد  لامتحا  تسا . هدماین  خـیرات  رد  وا  ضارتعا  ببـس  یلو 

ناربماـیپ دـقرم  زا  يرادـساپ  ياـههناخ  نیا  هک  دوـب  نیا  وا  رظن  هک  نیا  رگید  لاـمتحا  درک . ضارتـعا  بّیـسم  نب  دیعـس  رظن  نـیا  زا  دوـب 
اب زگره  دـشیم ، نیمأت  فدـه  ود  نیا  رگا  و  دـشاب . تربع  ناگدـنیآ  يارب  ات  دـنامب  تلاح  نامه  هب  شیالآیب  رایـسب   73 ص : ناماماو ،

دننام گرزب ، یناهیقف  نامز ، لوط  رد  دـشیمن . تفلاخم  دجـسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـقرم  نتفرگ  رارق  هشیاع و  تیب  بیرخت 
هدرخ لمع  نیا  رب  نانآ  زا  رفن  کی  یتح  دـناهتفرگ ، هدـهعرب  ار  تماما  هدرازگ و  زامن  دجـسم  نیا  رد  بهذـم ، راهچ  هناـگراهچ  ناـماما 

. تسا هتفرگن 

اهنآ رد  ندرازگزامن  روبق و  رانک  رد  دجاسم  . 3

ياهناسنا دقرم  رانک  رد  یناوارف  ياهدجسم  دوجو  رب  خیرات  هکلب  هتفرگ ، رارق  دجسم  لد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  اهنت  هن 
تنب همطاف  هک  هاگنآ  دش ، دجسم  اهدعب  دسا  تنب  همطاف  ربق  هاگیاج  . 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دهدیم . یهاوگ  دنمجرا 
نامه ربق  هاـگیاج  درک . مهارف  وا  يارب  يربق  دـمآ و  عیقب  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تشذـگرد ، مالـسلا  هیلع  یلع  رداـم  دـسا 

نب هَّللادبع  ریمع و  نب  بعصم  ياهربق  يور  رب  هک  تسا  يدجسم  هزمح  ربق  رانک  رد  . 2 « 1 . » دنیوگیم همطاف  ربق  نآ  هب  هک  تسا  دجسم 
مالسا هعیلط  رد  ناعبات  ای  هباحص و  ارچ  هدوب  یمومذم  رما  ادهـش  دهاشم  رانک  رد  يزاسدجـسم  ًاعقاو  رگا  « 2 . » تسا هدش  هتخاس  شحج 

تفریم و هزمح  شیوـمع  ربـق  تراـیز  هب  ناـهج  ناـنز  رورـس  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یمارگ  تـخد  دـندز !؟ راـک  نـیا  هـب  تـسد 
يرما هکربتم  زکارم  رد  ندرازگ  زامن  ًالوصا  « 1 . » درازگیم  74 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  زامن  نآ  رانک  رد  تسیرگیم و 

هللا یلـص  ربمایپ  جارعم  هرابرد  صیاصخ  باتک  رد  یطویـس  تسا . یهلا  ياـضر  دروم  نیا  رب  هوـالع  تساـهناسنا . تبغر  دروم  يرطف و 
همه رد  دمآ و  دورف  محللا » تیب   » و انیس » روط  «، » هبیط  » دننام يزکارم  رد  جارعم  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیوگیم : هلآ  هیلع و 
نتفگ نخـس  هاگیاج  انیـس  روط  درک و  یهاوخ  ترجاهم  اجنآ  هب  هک  تسا  ییاج  هبیط »  » تفگ يو  هب  لـیئربج  هاـگنآ  درازگ . زاـمن  اـهنآ 

؟ نفدم هاگداز و  نیب  یقرف  هچ  « 2 . » رازگب زامن  اهناکم  نیا  رد  تسا ، حیسم  یسیع  هاگداز  محللا » تیب   » تسادخ و اب  یسوم 

ناماما هاگدید  زا  مالسلا  امهیلع  یلعنبنیسح  مرح  رد  زامن  . 4

هراشا
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دوخ دنس  هب  دیفم  . 1 تایاور : نیا  زا  یخرب  کنیا  دنراد . دیکأت  هفرشم  دهاشم  رد  زامن  ندناوخ  رب  مالسلا  مهیلع  هعیـش  موصعم  نایاوشیپ 
«. 3 « » ًةرمُع ُلِدـْعَت  ِنیـسُْحلا  ِربق  َدـنِع  َۀـضیرفلا  َةالَّصلا  ّنإ  : » دـنکیم لقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هطـساو  کـی  اـب  وا  ریمع و  یبا  نبا  زا 

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  زا  ینارح  یلع  یبا  زا  دوـخ  دنـس  هب  زین  . 2 دراد .» ار  هرمع  شاداپ  نیـسح  ربق  راـنک  رد  بجاو  زاـمن  ندـناوخ  »
تعکر ود  وا  دقرم  رانک  رد  دورب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  هب  سک  ره  دنکیم : لقن   75 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ 

ود دورب و  هعاطلا  مزال  ماما  ترایز  هب  هک  سک  نآ  تسا  نینچمه  دـنهدیم و  وا  هب  ار  هرمع  جـح و  شاداپ  درازگ ، زامن  تعکر  راهچ  ای 
ماما ربق  رانک  رد  سک  ره   » دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفوقرقع  بیعش  زا  دوخ  دنـس  هب  دیفم  زین  . 3 « 1 . » درازگ زامن  تعکر 

دنکیم هفاضا  هاگنآ  « 2 .« » دوشیم هتفریذپ  رید  ای  دوز  وا  ياعد  دنک  اعد  رگا  دریذپیم و  وا  زا  ادـخ  درازگب  يزامن  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
لماک  » باتک رد  يافوتم 368 )  ) هیولوق نبا  موحرم  . 4 تسا . هدش  افتکا  رادـقم  نیمه  هب  و  تسا . دایز  دروم  نیا  رد  نایاوشیپ  زا  تایاور 

ترضح نآ  مرح  رد  زامن  تلیضف  رد  تیاور  شش  نآ  رد  هدوشگ و  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  مرح  رد  زامن  هراب  رد  یباب  تارایزلا »
هن ناگرزب  رباقم  دـهاشم و  رد  زامن  ندرازگ  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  عومجم  زا  « 3 . » دـماجنایم لوط  هباهنآ  لقن  هک  تسا  هدروآ 

76 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  دراد *** . ناوارف  باوث  تسا و  بحتسم  هکلب  تسین  عونمم  اهنت 

ناضرغم ياهزیوآ  تسد 

ياملع دیوگیم  لوا  دیهش  هک  اجنآ  ات  تسا  هعیـش  تایقافتا  زا  تلاسر  نادناخ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  مرح  رد  ندرازگ  زامن  تّحص 
تیاور دـنچ  لاح ، نیا  اب  « 1 . » نانآ دـهاشم  رد  زامن  ندرازگ  ناماما ب . روبق  رب  انب  نتخاس  فلا . دـنراد : رظن  قاـفتا  بلطم  ود  رب  هیماـما 

هب قودـص  مینکیم : یـسررب  کنیا  هک  هدـش  ناـماما » هاگدـید  زا  تراـیز   » ماـن هب  نآ  همجرت  و  رازملا » هقف   » باـتک هدنـسیون  زیوآتسد 
ُثیح َدوهیلا  َنَعل  هَّللا  ّنإف  ًادجـسم  الو  ًۀـلِبق  يربَق  اوُذـخّتت  ال  : » دـنکیم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دنـس ) نودـب   ) لـسرم تروص 
روبق هک  دنک  تنعل  ار  دوهی  ادخ  دیهدن ، رارق  دجسمو  هلبق  ارم ، ربق  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  «. 2 « » َدِجاسَم مِهئایبنأ  َروُبق  اوذخَّتا 
ربمایپ ربق  ب . دوش . هدرازگزامن  ربق  يوس  هب  هبعک  ياج  هب  فلا . دنکیم : یهن  زیچ  ود  زا  ثیدح  نیا  دنداد . رارق  دجسم  ار  دوخ  ناربمایپ 

وا ربق  هک  تسخن  هلمج  رد  درک . فرطرب  ار  مود  هلمج  ماهبا  تسخن  هلمج  هلیـسو  هب  دیاب  نونکا  دوش . ذاختا  دجـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هنیرق هب  مود - هلمج  رد  تسا . مالـسا  ترورـض  فالخ  رب  ًاملـسم  دوشیم ،  77 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  رازگزامن  هلبق 

نیا رد  میظعت . ناونع  هب  دـنچ  ره  دراذـگیم  سدـقم  ربـق  يور  رب  ار  یناـشیپ  رازگزاـمن  ینعی  دوـشیم  هاگهدجـس  وا  ربـق  نیـشیپ - هلمج 
ربق هب  میظعت  ناونع  هب  هن  دهدیم و  رارق  هلبق  ار  دقرم  یـسک  هن  اریز  درادن ، هفرـشم  دهاشم  رد  زامن  ندرازگ  هب  یطابترا  ثیدـح  تروص ،
لقن مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یـسوط  خیـش  . 2 دراذـگیم . نیمز  رب  یناـشیپ  دوشیم و  هدرازگ  هلبق  يوس  هب  زاـمن  هکلب  دـنکیم ، هدـجس 
هلبق ربق  هک  نیا  رب  طورشم  درادن  یلاکشا  اهربق  نایم  رد  ندرازگ  زامن  «. » 1 « » ًۀلِبق ُربقلا  ِذَخَُّتی  َمل  ام  ِرباقملا  َنیب  ِةالـصلاب  َسأب  ال  : » دنکیم

ربق ب . دوب . دهاوخ  مارح  عیرـشت و  تعدب و  تروص  نیا  رد  ددرگ . هبعک  نیزگیاج  ربق  ًاعقاو  فلا . دراد : لامتحا  ود  رخآ  هلمج  دـشابن .»
یبنلا دجسم  هّفُص  شخب  رد  ناهج  ناناملـسم  مامت  اریز  دوشیم  تهارک  هب  لمح  شخب  نیا  تروص  نیا  رد  دریگ . رارق  وا  يور  شیپ  رد 

بلج بلطم  ود  هبار  هدـنناوخ  رظن  هتـشذگ  نـیا  زا  دریگیم . رارق  اـهنآ  يور  شیپ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربـق  دـنرازگیم و  زاـمن 
هب نآ  رد  مدرم  هدوت  هک   78 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  تسا  یمومع  ياهناتسربق  هب  طوبرم  هدش  دای  تیاور  . 1 مینکیم :

یخرب هدش  دای  تایاور  . 2 تسین . هورکم  ربق  نتفرگ  رارق  ور  شیپ  اجنآ  رد  هک  هرهطم  دقارم  هفرـشم و  دـهاشم  هن  دـناهدش  هدرپس  كاخ 
رد زاـمن  ندرازگ  رب  هک  يراوتـسا  لـیالد  لـباقم  رد  هژیو  هب  درک ، لالدتـسا  یمکح  نآ  اـب  ناوتیمن  هک  دـندحاو  ربـخ  یگمهو  فیعض 

ندرازگ زامن  مالـسا و  ناگرزب  دقارم  يزاسزاب  هرابرد  رهاوج  بحاص  هژیو  هب  هیماما  ناهیقف  « 1 . » دنکیم دیکأت  هکربتم  نکاما  دهاشم و 
ود ره  میوشیم  روآدای  ناـیاپ  رد  « 2 . » تسین ریذـپناکما  اج  نیا  رد  اهنآ  لقن  هک  دـنراد  ياهدرتسگ  لصفم و  نانخـس  اـهنآ  دـهاشم  رد 
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اریز میداد  رارق  یـسررب  دروم  هعیـش  تایاور  هاگدـید  زا  یهلا ) يایلوا  دـقارم  رانک  رد  يزاسدجـسم  روبق ؛ رب  يزاس  نامتخاس   ) ار هلأـسم 
نیا رد  تنـس  لها  تایاور  یـسررب  اّما  و  تسا . هدرک  حرطم  ار  دوخ  هدـیقع  اب  اـم  تاـیاور  ندوب  وسمه  ياـعدا  قیرط  نیمه  زا  هدنـسیون 

ریز ياهباتک  هب  دنناوتیم  هراب  نیا  رد  نادـنمقالع  میتفگن . نخـس  نانآ  تایاور  هرابرد  زین  ام  تسا . هچباتک  نیا  فدـه  زا  جراخ  دروم 
80 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  یلمع  همانراک  يرکف و  ینابم  تیباهو ، تیباهو 2 . نییآ  . 1 دننک : هعجارم 

نازیزع قارف  رد  يراوگوس  مراهچ : شخب 

هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تسا . دوهـشم  هدـیدپ  نیا  اـههعماج  هـمه  رد  دراد و  يرطف  هاگتـساخ  نازیزع  قارف  رد  هودـنا  نزح و 
ُدعوو ٌّقح  ّهنا  الول  َّبّرلا و  ُطِخُْـسی  ام  ُلوقن  ـالو  ُبلقلا  ُنَزحَیو  ُنیعلا  یِکبَت  : » دومرف تسیرگیم و  میهاربا  شدـنبلد  دـنزرف  گرم  ماـگنه 
مـشخ هب  ار  ادخ  هچنآ  یلو  نیگهودـنا ، لد  تسا و  نایرگ  مشچ  «. 1 « » اذه نم  ّدشأ  ًادیدَش  ًانزُح  کیلع  ّانزََحل  ۀـیتأم  ٌلیبس  اّهنأو  ٍقدـص 

نیا زا  شیب  وت  رب  ام  هودـنا  دـنورب  دـیاب  همه  هک  تسا  یهار  قداص و  هدـعو  تسا و  قح  گرم  هک  دوبن  رگا  میروآیمن و  نابز  رب  دروآ 
نآ کشا  هک  ياهنوگ  هب  تسیرگ  دز و  هسوب  وا  هزانج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفر ، اـیند  زا  نوعظم  نب  ناـمثع  هک  یماـگنه  دوب .

مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ادخ ، لوسر  كاپ  تخد  « 1 . » دش يراج  شیاههنوگ  رب   81 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  ترـضح 
ْنَم یلع  اذ  ام  دورـس : ار  تیب  ود  نیا  نایرگ  نامـشچ  اب  دییوب و  ار  نآ  تشادرب و  ربق  كاخ  زا  یتشم  داتـسیا و  ردـپ  كاپ  تبرت  رانکرد 

لوسر كاپ  تبرت  هک  سکنآ   » اِیلاَیل َنْرِـص  ِماّیألا  یلَع  ْتَّبُـص  اّهنأ  َْول  ُِبئاصَم  َّیلَع  ْتَّبُـص  ایلاوغ  ِنامّزلا  يدَم  ُّمشَی  نأ ال  َدَمْحأ  ََۀبُْرت  َّمَش 
، دمآیم دورف  اهزور  رب  رگا  هک  دروآ  يور  یبیاصم  نم  رب  « »!؟ دیوبن رمع  نایاپ  ات  ار  یشوخ  يوب  چیه  رگا  كاب  هچ  وا  رب  دیوبب ، ار  ادخ 
زا یمیظع  هورگ  هتـشادن و  یبرقلايوذ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  صاصتخا  نازیزع  قارف  رد  هیرگ  دندشیم .» لیدـبت  هریت  بش  هب 

هیرگ رب  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  یماگنه  یتح  « 2 . » دشکیم ازارد  هب  اهنآ  لقن  هک  دنتـسیرگ  دوخ  ناتـسود  قارف  رد  ناعبات  هباحص و 
محر وا  رب  دـنکن  محر  هک  یـسک  تسا و  تمحر  تفوطع و  زا  یـشان  نم  هیرگ  دومرف : ترـضح  درک ، ضارتعا  میهاربا  گرم  رد  ربماـیپ 
قارف رد  ربـص  نیع  رد  تساـطخ  هاـنگ و  زا  هتـساریپ  هک  راوـگرزب  بوـقعی  درادـن . ربـص  اـب  تاـفانم  نازیزع  قارف  رب  هیرگ  « 3 . » دوشیمن

« َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف   » 82 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادـساپ  دومرف : هچنانچ  تسیرگ  لاس  لهچ  فسوی ،
: دیامرفیم وا  هرابرد  نآرق  لاح  نیع  رد  مبلطیم .» يرای  دنوادخ  زا  نادـنزرف  امـش  شرازگ  ربارب  رد  تشاد و  مهاوخ  ابیز  ربص  نم  «. » 1»
- مالسا هک  اجنآ  ات  دربیم .» ورف  ار  دوخ  مشخ  اّما  دش ، دیفس  هیرگ - هودنا - زا  وا  نامشچ  و  «. » 2 « » ٌمیِظَک َوُهَف  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاْنیَع  ْتَّضَْیبا  َو  »

ماما هک  يزور  تسا . هداد  زین  ار  نهاریپ  ندز  كاچ  هزاجا  ردپ  گرم  رد  دشاب - نیگنـس  نارگ و  صخـش  يارب  تبیـصم  هک  یتروص  رد 
، دش ضارتعا  ترـضح  هب  هک  هاگنآ  دز . كاچ  ار  دوخ  هقی  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يو  دنزرف  تشذـگرد ، مالـسلا  هیلع  يداه 

بادآ تسا ، تـسرد  « 3 . » دز كاـچ  ار  نهاریپ  نوراـه  گرم  رد  نارمع  نب  یـسوم  یتـسین ، یهلا  مـکح  زا  هاـگآ  وـت  دوـمرف : ترـضح 
يردق هب  درف  يارب  تبیـصم  تمظع  یهاگ  یلو  « 4 ، » ددرگن كاـچ  نهاریپ  دوشن و  داـیرف  داد و  نازیزع  گرم  رد  هک  تسا  نیا  نیتسخن 

دقرم زا  يرادساپ  دهدیم . هزاجا  يدراوم  رد  انثتـسا  ناونع  هب  مالـسا  دروم  نیا  رد  دهدیم ، تسد  زا  ار  ناوت  بات و  هک  دوشیم  نیگنس 
83 ص : ناماماو ، ناربمایپ 

نازیزع گرم  رد  يرادازع 

هیرگ زیزع  نآ  رب  دوش و  اپرب  یسلجم  هتـشذگرد  درف  يارب  دنکیم  باجیا  طیارـش  یهاگ  یلو  دوب . يدرف  هیرگ  دروم  رد  نخـس  نونکات 
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نانز هک  دش  ربخ  اب  تشگرب  هنیدم  هب  دحا  زا  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ام  گرزب  ياوشیپ  دـنیامن . يرادازع  دـننک و 
: دنتفگ دوخ  نانز  هب  هلمج ، نیا  ندینش  اب  راصنا  درادن ! نایرگ  رادازع و  هزمح  اّما  دومرف  ترضح  دننکیم . هیرگ  دوخ  يادهـش  رب  راصنا 

نونکات مسر  نیا  دئاوزلا ) عمجم  فلؤم  هتفگ  هب  انب  . ) دیرگب ربمایپ  يومع  هزمح  رب  ادتبا  دـنک ، هیرگ  دوخ  دیهـش  يارب  تساوخ  سک  ره 
«1 . » دنیرگب هزمح  رب  ادتبا  هک  نآ  رگم  دننکیمن ، هیرگ  ياهدرم  چیه  رب  مدرم  دراد و  همادا 

مالسلا هیلع  یلع  نب  نیسح  ادهشلادیس  يارب  يرادازع 

هک تسا  نیا  داقتنا  تلع  دننکیم . داقتنا  نآ  زا  ًادیدش  هتفرگ و  هناشن  مرحم  ياهزور  رد  ار  نایعیش  ینویلیم  يرادازع  یباهو  ناگدنـسیون 
لها نانمشد  ار  نانآ  دنربیم و  لاؤس  ریز  ار  اهیفلـس  افلخ و  خیرات  نوگانوگ ، ياهتروص  هب  مه  نآ  يرادازع  مسارم  ییاپرب  اب  نایعیش 
نورد زا  هک  یهلا  يادن  نیا  دننکیم  شـشوک  تهج  نیا  زا  دـننکیم . یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـنزرف  مالـسلا و  مهیلع  تیب 

اب هعیش  تسوا . بتکم  يایحا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  زا  فده  هک  یلاح  رد  دوش ، شوماخ  دریگیم  همـشچرس  اهناسنا 
دقرم زا  يرادساپ  داهج و  یهاوخ و  تلادـع  یبلطقح و  بهذـم  هعیـش ، بهذـم  دوشیم  روآدای  كانزوس  راعـشا  ندورـس  ییامیپهار و 

يدردمه یعون  رثأت ، فطاوع و  راهظا  اب  هارمه  یبهذم  راعشا  ندورس  رگید : ریبعت  هب  تسا . هار  نیا  رد  هزرابم   84 ص : ناماماو ، ناربمایپ 
نت و  نید ، هار  رد  يراکادف  ار  نآ  ساسا  هک  یبتکم  تساهنآ ، بتکم  ظفح  ناهاوخ  قیرط  نیا  زا  تسا و  قح  هار  نادیهـش  اب  یهارمه  و 

هب تداهش  راثیا و  بتکم  ددرگن ، دیدجت  لاس  ره  رد  ادهش  دای  دوش و  لیطعت  سلاجم  نیا  رگا  دهدیم . لیکشت  يراوخو  تلذ  هب  ندادن 
هک ار  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  قطنم  رفص ، مرحم و  ياههام  رد  يراوگوس  سلاجم  ندرک  اپرب  اب  نایعیش  دوشیم . هدرپس  یـشومارف 

. دننکیم ایحا  تسادهش  همه  قطنم 

رازم رانک  رد  یناهانگ  مجنپ : شخب 

هراشا

رـس رب  هک  ار  یناهانگ  هتـشر  کی  هدرک و  ییامن  هایـس  دوشیم » ماـجنا  اـهربق  راـنک  رد  هک  یناـهانگ   » ناونع تحت  رازملا » هقف   » هدنـسیون
. مینکیم یسررب  ار  یخرب  ام  هدش و  روآدای  دوشیم  ماجنا  اهرازم 

ندز دوخ  يور  رس و  رب 

: يو رظن  دروم  تایاور  کنیا  تسا . هدرک  لالدتسا  نآ  تمرح  رب  یتایاور  هتشر  کی  اب  يو 

لوا ثیدح 

«. 1 « » هِرجِأل ٌطابحإ  ِۀبیصملا  َدنع  هِذخَف  یلع  ُهَدَی  ِملسملا  ُبرَض  : » دنکیم لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  شاداپ  دنزب ، دوخ  نار  رب  ار  دوخ  تسد  تبیصم  ماگنه  هب  یناملسم  رگا  »

ثیدح لیلحت 

رد و  ینوکـس »  » و یلفون »  » مان هب  تسا  یماع  يوار  ود  تسخن  دنـس  رد  تسا . فیعـض  ود  ره  هدـش و  لقن  دنـس  ود  هب  ثیدـح  نیا  اـًلّوا :
نیب وا  ماـن  هک  دـنکیم  لـقن  ناّـسح  نب  یلع  زا  وا  دـناهدرک و  فیعـضت  ار  وا  یخرب  هک  تسا  داـیز  نب  لهـس  نآ  دنـس  رد  مود ، ثیدـح 
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رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دراد و  ضراعم  تیاور ، نیا  ًاـیناث : تسا ؟ مادـک  دوصقم  هک  تسین  نشور  تسا و  كرتشم  هقث  فیعض و 
نومضم ًاثلاث : « 1 . » دنکن ای  دنک  ربص  تسا ، تشهب  دنزرف ، گرم  رد  نمؤم  شاداپ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  رگید  تیاور 

تکرح نیا  اـب  مزـالم  هتـسویپ  هتفر ، تسد  زا  نازیزع  يارب  يرادازع  اـی  روبق ، تراـیز  رگم  دراد ؟ اـم  ثحب  عوـضوم  هب  یطاـبترا  هچ  نآ 
دادملق هّجوم  ریغ  ار  يرادازع  دینک و  میرحت  ار  ترایز  هک  نیا  هن  دریگن  ماجنا  لمع  نیا  مسارم  نیا  رد  هک  دییوگب  دیناوتیم  امش  تسا ؟

ءادهشلادیس مسارم  رد  ینزهنیـس  سپ  دشاب ، مارح  تبیـصم ، ندمآ  شیپ  ماگنه  هب  نار ، رب  ندز  رگا  هک  دوش  روصت  تسا  نکمم  دییامن .
یـصخش و ياهتبیـصم  هب  رظاـن  تسا ، تیاور  دروـم  هک  نار ، رب  ندز  تسد  تسا . نشور  نآ  خـساپ  دراد . ار  مکح  نیمه  مالـسلا  هیلع 

بادآ زا  رود  هک  دـهدیم  ناشن  یلمعلا  سکع  دوشیم و  زیربل  شربص  ماـج  یباـت  یب  رثا  رب  هدز  تبیـصم  یهاـگ  هک  نیا  تسا و  يدرف 
، تسا ینید   88 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  نزح  هناشن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  رد  ندز  هنیـس  یلو  تسا . نارباص 

افج رازآ و  هدش و  هتشک  محر  یب  ياهناسنا  راگزور و  ناکافس  تسد  هب  هک  تسوا  نادناخ  ربمایپ و  هب  تبحم  هناشن  یصخش و  نزح  هن 
ریدقت هب  یـضارتعا  نآ  رد  زگره  و  تسین ، نامیا  فعـض  یحور و  یباتیب  زا  هتـساخرب  اج  نیا  رد  ندز  هنیـس  رگید : ریبعت  هب  دناهدیـشک .

ِله : » ربمایپ ریبعت  هب  دـهیم و  لیکـشت  ار  نید  تقیقح  هک  تسوا  لآ  ربمایپ و  هب  ینورد  بح  زا  هتـساخرب  هکلب  درادـن ، دوجو  یلاعت  قح 
دای روما  هدنهد  ناشن  تسا ، هایـس  ياهمچرپ  ینزهنیـس و  یناوخ و  هحون  اب  هارمه  هک  اهتکرح  عون  نیا  «. 1 « » ضُغبلاو ّبُحلا  ّالإ  ُنامیإلا 

رضاح لسن  نداد  هجوت  یتلادعیب 2 . ییوگروزو و  متس  راب  ریز  نتفرن  يزیتس و  ملظ  یهاوخ و  تلادع  بتکم  يایحا  . 1 تسا : ریز  هدش 
رب هک  ییاهتبیـصم  رد  وا  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  يدردمه  زاربا  . 3 اهنآ . هناملاظ  راتفر  هتـشذگ و  نامکاح  تنایخ  هب 

. دناهدرک هشیپ  ار  یگماکدوخ  هتفر و  نوریب  تلادع  طخ  زا  هک  تقو  نامکاح  هب  رادشه  . 4 تسا . هتفر  اهنآ 

مود ثیدح 

دقرم زا  يرادساپ  لیوَعلاو ، ِلیَولاب  ُخارُّصلا  ِعزَجلا ، ُّدشَأ  لاق : ُعَزَجلا .»؟ ام  : » تفگ وا  هب  يدرف  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
«. 1 « » هقیرط ِریغ  یف  َذخَأو  َربصلا  َكَرت  دـقف  َۀـحاوُّنلا  ماقأ  نَمَو  یـصاّونلا  نم  ِرعَّشلا  ُّزَجو  ردَّصلاو  ِهجَولا  ُمَطلو   89 ص : ناماماو ، ناربمایپ 

دایرف : » دومرف درک و  نایب  ار  یباتیب  هجرد  نیرتالاب  مالسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ یبات ) یب  « ) عزج : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يدرم  »
ربص دنک ، يرگ  هحون  سک  ره  ندیرب و  ار  دوخ  یناشیپ  ياهوم  ندیبوک و  دوخ  يور  رس و  رب  ندرک و  هلان  ندروخ و  سوسفا  ندیـشک ،

«. تسا هتفر  یتسردان  هار  هداد و  تسد  زا  ار 

ثیدح لیلحت 

ود زا  ثیدح  نیا  ًایناث : « 2 . » دوشیم روآدای  لوقعلا  ةآرم  رد  یـسلجم  موحرم  هک  نانچمه  تسا ، فیعـض  دنـس ، رظن  زا  تیاور  نیا  ًالّوا :
راوگاـن و ياهدـماشیپ  رد  هک  تسا  يوـیند  يدرف و  ياهتبیـصم  تـیاور  نـیا  هاگتـساخ  . 1 درادـن : اـم  نخـس  عوضوم  هب  یطاـبترا  رظن 

دوخ هرهچ  رب  دشکیم و  دایرف  اًلثم  دنکیم ، ياهدـشن  باسح  تاکرح  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ییابیکـش  ناسنا  یحور ، ياهبیـسآ 
هک یتبیصم  رطاخ  هب  ناسنا  هک  درادن  یبهذم  ياهيراوگان  ینید و  بئاصم  هب  یطابترا  زگره  دبوکیم و  راوید  رد و  رب  ار  دوخ  دنزیم ،
زا دوصقم  . 2 لوا . عون  هن  تسا  مود  عون  زا  راوگرزب ، ناماما  گوس  رد  نایعیـش  ياهییامیپهار  دـنک . هیرگ  هلان و  هدـش ، دراو  وا  نید  رب 
رد يرگهحون  اّما  تسا ، مارح  مییوگیم  مه  ام   90 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  تسا . لطاب  هب  يرگهحون  ثیدح ، رد  هحون 

هتشذگ رد  « 1 . » تسا هدرک  زیوجت  تبیـصم  ود  ره  رد  ار  قح  هب  يرگهحون  لوا  دیهـش  لطاب و  هب  هن  تسا ، قح  هب  يرگهحون  اهيرادازع 
يومع يارب  هنیدـم  ناـنز  هک  نیا  و  درک ، رما  يرگ  هحون  هب  هزمح  دوخ  يومع  دروـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  میدـش  روآداـی 

. تسا هنوگچ  برع  نانز  ياهيرگ  هحون  هک  مینادیم  یگمه  دننک و  يرگ  هحون  دنیآ و  درگ  وا  مولظم 
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موس ثیدح 

.1 تسا : رتگرزب  مرج  رظن  زا  اهنآ  زا  کـی  مادـک  منادیمن  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
رب دینک و  ارادم  وا  اب  دیوگیم  هک  یسک  . 3 دنزیم . دوخ  نار  رب  یتبیصم  رد  هک  یسک  . 2 دورب . هار  ابع  نودب  هزانج  رس  تشپ  هک  یسک 

«2 . » دنک محر  امش  رب  ادخ  ات  دینک  محر  وا 

تیاور لیلحت 

رد تسا و  ینوکس  یلفون و  تسخن  دنس  رد  هدرک ؛ لقن  دنـس  ود  اب  ار  نآ  لئاسو  بحاص  تسا و  فیعـض  دنـس  رظن  زا  تیاور ، نیا  ًالّوا :
ناربمایپ دـقرم  زا  يرادـساپ  هَّللا  دـبع  نب  رکب  ناّطقلا و  ییحی  نب  دـمحا  دـننام  دـنراد ، دوجو  هدـشن  قیثوت  نایوار  هتـسد  کی  مود ، دـنس 

اب تیاور  نیا  نومـضم  ًاـیناث : درک . لالدتـسا  یعرـش  مکح  رب  ناوتیمن  یتیاور  نینچ  اـب  لولهب ، نب  میمت  بیبح و  نبا   91 ص : ناماماو ،
ات تسا  هدـش  بکترم  ياهریبک  هانگ  ایآ  دـنکیم . عییـشت  ار  هزانج  ابع  نودـب  يدرف  دـینک  ضرف  . 1 اریز : تسین ؛ راگزاس  مالـسا ، لوصا 

دینک محرت  هزانج  نیا  رب  دیوگب : دتسیاب و  تیم  رانک  یـسک  رگا  ای  و  تسا ؟ رتگرزب  اهنآ  زا  کی  مادک  مرج  منادیمن  دیامرفب : ترـضح 
رد يربـصیب  هب  طوبرم  لـمع  نیا  هک  میتـفگ  نیا  زا  شیپ  نار ، رب  ندز  اـّما  و  تسا ؟ مرج  نیا  اـیآ  دـیتسرفب ، وا  رب  ار  ادـخ  تمحر  ینعی 
هب یبهذم . بئاصم  رد  هن  ددرگ و  یهانگ  بکترم  هک  نیا  هن  دنهدن ، وا  هب  ار  نارباص  شاداپ  هک  دوشیم  ببس  و  تسا ، یصخش  تبیصم 
هک دنکیم  لقن  ریکب  نب  هَّللادبع  زا  حیحص  دنـس  اب  ینیلک  تسین . باوث  نامرح  هیام  يربص  یب  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  هوالع 
ای دنک  ربص  تسا ، تشهب  دنزرف  گرم  رد  نمؤم  شاداپ  «. » 1 « » ِْربصَی مل  وأ  َرَبَص  ُۀّنجلا  َتام  اذإ  هَِدلَو  نِم  نمؤملا  ُباوث  : » دومرف ترـضح 

«. دنکن

قح نخس  اب  نمؤم  رب  يرگ  هحون 

لداعت ظفح  يارب  دزاسیم . نوگرگد  ار  ناسنا  دوجو  داینب  نافوط  نیا  دـنکیم و  داـجیا  ناـسنا  نورد  رد  یمیظع  ناـفوط  نازیزع ، گرم 
اب مه  نآ  تسا ، ییارـسهحونو  ندرک  هیرگ  ناـفوط ، نیا  راـهم  يارب  هار  نیرتـهب  و  دوـش ، هیلخت  ياهنوـگ  هـب  هدـید  تبیـصم  دـیاب  یحور 

هیرگ زا  یکاح  یناوارف  تایاور  تهج  نیا  زا  دزیگنارب . ار  وا  مشخ  هک  نیا  نودب  دنک ، بلج  ار  ادخ  تمحر  هک  ياهنوگ  هب  قح  تاملک 
کی ترـضح ، تشذگرد ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرتخد  . 1 مینارذـگیم : امـش  رظن  زا  ار  یخرب  هک  تسا  بئاصم  رد  ناـگرزب  رب 

وا هلان  درک ، توف  لیعامـسا  هک  هاگنآ  درک ، يرگهحون  لاس  کی  ترـضح  زاب  تفر ، ایند  زا  وا  رگید  دـنزرف  سپـس  تسیرگ ، وا  رب  لاس 
هزمح هک  هاگنآ  دومرف : خساپ  رد  دوشیم ؟ هدینـش  هلان  يادـص  وت ، هناخ  زا  ارچ  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یخرب  تفای ، تدـش 
ماما هب  يدرم  . 2 « 1 . » درادن يرگهحون  وا  نوچ  دننک ، ییارس  هحون  وا  رب  هنیدم  نانز  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذگرد ،

تـسد زاار  دوخ  ینهذ  یناور و  لداعت  مسرتیم  هک  ماهدش  نیگمغ  يردق  هب  نم  هدش و  توف  نم  زا  يدنزرف  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  . 3 « 2 . » تسوت شمارآ  هیام  هک  زیرب  کشا  يرادقم  يدش ، ورهبور  یتبیـصم  نینچ  اب  هاگره  دومرف : ماما  مهدـب .

93 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  هاگره  دندش ، هتـشک  هتوم »  » رد هثراح  نب  دـیز  بلاطیبا و  نب  رفعج  هک  هاگنآ  دـیامرفیم :
اهلاس ردپ  گوس  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  . 4 « 1 . » تسیرگیم ود  ره  رب  تفریم  رفعج  هناـخ  هب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

زا داـتفایم ، بآ  اذـغ و  هب  وا  مشچ  هک  هاـگنآ  راـطفا ، ماـگنه  هب  تساـخیمرب ، تداـبع  هب  اـهبش  تـفرگیم و  هزور  اـهزور  تـسیرگ ،
و دش ، هتشک  هنشت  هنسرگ و  ادخ  لوسر  دنزرف  دومرفیم : يروخیمن ؟ ارچ  نم  رورس  تفگیم : ترضح  مالغ  درکیم ، كاسما  ندروخ 

نآ زا  شیب  دروـم ، نیا  رد  تیاور  « 2 . » دشیم طولخم  اهیندـیماشآ  اهیندروخ و  اب  شنامـشچ ، کشا  ات  درکیم  رارکت  ار  اههلمج  نیا 
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کی هب  تسا . هتفرگرب  اهنآ  لد  زا  ار  محر  ادـخ  هک  دنتـسه  ینالدگنـس  وا ، ناداتـسا  هدنـسیون و  نیا  مینک . حرطم  اجنیا  رد  اـم  هک  تسا 
ار لوسر  ادخ و  نازیزع  رب  هیرگ  دنناوتیمن  اذل  دندربیم و  تذل  راوخریـش  كدوک  نتـشک  زا  هک  دنیاهيوما  هار  ناگدـنهد  همادا  ینعم 

. دننادب عورشم  ار  نآ  ای  دننک و  لمحت 

یبناج تاعوضوم 

رذن نانآ 2 . تشذگرد  زا  سپ  هسدقم  حاورا  هب  لسوت  . 1 تسا : هدرک  داقتنا  تاعوضوم  نیا  زا  هدرب و  رگید  ياج  هب  ار  نخس  هدنسیون ،
فاوط یهلا 6 . يایلوا  هب  ندروخ  دنگوس  یهلا 5 . يایلوا  زا  نتساوخ  کمک  یهلا 4 . يایلوا  زا  تعافش  تساوخرد  هسدقم 3 . حاورا  رب 
ورملق زا  تاعوضوم  نیا  زا  یـشخب  اهمرح  رد  نادرم  ناـنز و  طـالتخا  . 7 94 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دـقرم  زا  يرادـساپ  ناـنآ  روبق  درگ 

: میزادرپیم اهنآ  لیلحت  هب  هدرشف  روط  هب  یلو  تسا  نوریب  ثحب 

ایلوا هب  لسوت  . 1

لـسوت ناس  هب  ایلوا  هب  ار  نانآ  لـسوت  هدرک و  قیبطت  نادـحوم  رب  هدـش  لزاـن  ناکرـشم  هراـبرد  هک  یتاـیآ  تحاـقو ، لاـمک  رد  هدنـسیون 
لسوتم ادخ  ریغ  هب  هورگ  ود  ره  تسا  تسرد  تسا ، هدرک  تلفغ  ًاوهس  ای  ًادمع  یساسا  لصا  کی  زا  اّما  تسا . هتسناد  اهتب  هب  ناکرـشم 

ناـنآ تسد  رد  ار  ترفغم  هتـسناد و  یگدـنز  رد  ترـصن  تّزع و  أدـبم  ار  ادـخ  ریغ  ناکرـشم ، هـک  زراـب  تواـفت  نـیا  اـب  اـّما  دـنوشیم ،
راگدرورپ رما  هب  نادّحوم  هک  یلاح  رد  میدرک . لقن  دروم  نیا  رد  دوب  ناکرشم  دیاقع  زا  یکاح  هک  ار  یتایآ  هتشذگ ، رد  دنتشاگنایم و 

ناهج ریبدت  هک  نیا  نودب  تسا ، باجتـسم  وا  ياعد  دنک ، اعد  رگا  هک  دننادیم  ییالاو  ناسنا  ار  وا  اریز  دنوشیم ؛ لسوتم  ادخ  لوسر  هب 
. دشاب وا  تسد  رد  ناسنا  یگدنز  و 

ایلوا يارب  رذن  . 2

يارب ار  يدنفـسوگ  ای  ار  یغلبم  دـش ، فرطرب  نانآ  يراتفرگ  رگا  هک  دـننکیم  رذـن  دـنمدرد  راـتفرگ و  دارفا  هک  تسا  نیا  رذـن  تقیقح 
هب لمع ، نیا  اب  تسادخ و  يارب  نانآ  رذـن  نیاربانب  اذـک .» ناک  نإ  اذـک  ّیلع  هَّلل  : » دـنیوگیم نینچ  دـننک و  حـبذ  يوبن  ربق  نارئاز  ماعطا 

؟ تسا كرش  لمع  نیا  ياجک  دنیامنیم ، هیده  یهلا  يایلوا  زا  یکی  ایو  ربمایپ  هب  ار  نآ  باوث  دنیوجیم و  برقتادخ 

تعافش تساوخرد  . 3

.1 دنک : تساوخرد  هویـش  ود  هب  ایلوا ، تعافـش  هب  لین  يارب  دـناوتیم  ناسنا  تسین و  یهلا  يایلوا  زا  اعد  بلط  زج  تعافـش ، تساوخرد 
هک دهاوخب  ادخ  ربمایپ  زا  . 2 هدب .» رارق  ام  عیفـش  زیخاتـسر  زور  رد  ار  ربمایپ  اراگدرورپ  ۀمایقلا ؛ َموی  انیف  ًادّمحم  انَّیبن  ْعِّفَـش  مهّللا  : » دیوگب

و تسین ، يزیچ  اعد  تساوخرد  زج  تعافـش  هک  اجنآ  زا  هَّللا .» دـنع  اَنل  ْعَفـشإ  : » دـیوگب نینچ  دـنک و  تعافـش  وا  قح  رد  تمایق  زور  رد 
ار لمع  نیمه  زین  نونکا  « 1  » دننک رافغتسا  اعد و  تساوخرد  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تایح  رد  هک  دندوب  رومأم  ناناملـسم 

زین یگدنز  لاح  رد  نآ  تساوخرد  دـشاب ، كرـش  هیام  گرم ، زا  سپ  تعافـش ، تساوخرد  رگا  دـنهدیم . ماجنا  وا  تشذـگرد  زا  سپ 
خساپ تسین ، دنمدوس  گرمزا  سپ  نآ  تساوخرد  اّما  دیفم ، تایح ، لاح  رد  تعافش  تساوخرد  دیوگب  یسک  رگا  و  دشاب . كرش  دیاب 

زا یتسرپ . هدرم  كرش و  هن  دوشیم  هدیافیب  هدوهیب و  يراک  گرم  زا  سپ  تعافش  تساوخرد  تحـص ، ضرف  رب  اریز  تسا ، نشور  نآ 
؟ تسا رتمک  اهنآ  زا  هَّللاب - ذوعن  ادهش - ربمایپ  ایآ  دناهدنز ، ادهش  هک  یلاح  رد  دشابن ، دیفم  دناوتیم  هنوگچ  هتشذگ ، نیا 
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ایلوا زا  نتساوخ  کمک  . 4

دقرم زا  يرادساپ  تساهنآ . ياعد  هب  لسوت  هب  همه  تشگزاب  دراد و  ار  تعافش  تساوخرد  مکح  نامه  یهلا  يایلوا  زا  نتساوخ  کمک 
96 ص : ناماماو ، ناربمایپ 

ادخ ریغ  هب  ندروخ  دنگوس  . 5

هروس رد  دـنوادخ  تسادـخ . ریغ  هب  دـنگوس  زا  لاـمالام  نآرق ، هک  یلاـح  رد  دـنادیم ، مارح  ار  ادـخ  ریغ  هب  ندروـخ  دـنگوس  هدنـسیون 
ریغ هب  دـنگوس  رگا  تسا . هدرک  دای  دـنگوس  ناسنا  ناج  نیمز و  نامـسآ و  بش و  زور و  هام و  نآ و  رون  دیـشروخ و  هاـم و  هب  سمـش » »

: دیوگیم دروخیم و  دنگوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  هب  يدروم  رد  نآرق  مینادب . كرش  جورم  ار  نآرق  دیاب  دشاب ، كرـش  ادخ 
دای دنگوس  دارفا ، ناج  هب  ًارارک  ربمایپ  دننادرگرس ». دوخ  یتسم  رد  اهنآ  دنگوس  وت  ناج  هب  «. » 1 « » نوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَس  یَفل  ْمُّهنإ  َكُرْمََعلَو  »

«2 . » دنناوخب تیباهو » نییآ   » باتک رد  ار  بلطم  لیصفت  دنناوتیم  ناگدنناوخ  تسا . هدرک 

ربق رب  فاوط  . 6

هب حیرض  رود  ناناملسم  شدرگ  یلو  ددرگب ، دیابن  حیرـض  درگ  ناونع  نیا  هب  یناسنا  چیه  و  تسا ، تسردان  يراک  روبق ، درگ  رب  فاوط 
. تسا تّدوم  بح و  راهظا  ناونع 

درم نز و  طالتخا  . 7

رایـسب دشابن ، راک  رد  طالتخا  هک  دوش  هداد  یبیترت  رگا  ًاملـسم  تسا ، مارحلادجـسم  رد  طالتخا  ناسهب  اهمرح  رد  نادرمو  نانز  طالتخا 
هدش و ادج  نادرم  يدورو  اب  نانز  يدورو  یتح  اهمرح   97 ص : ناماماو ، ناربمایپ  دقرم  زا  يرادساپ  رد  زورما  هناتخبشوخ  تسا ، بوخ 
ار رازملا » هقف   » هچباتک هدنسیون  لیالد  یمامت  ام  یمارگ ، هدنناوخ  تسا *** . هدش  هتفرگ  رظن  رد  هناگادج  زین  هورگ  ود  ره  ترایز  ّلحم 

هورگ نیا  تسین . وا  تسد  رد  زین  لیلد  تروص  هکلب  درادن ، تسد  رد  یلیلد  اهنت  هن  وا  هک  دش  نشور  میداد و  رارق  یسررب  ثحب و  دروم 
هک يریوزت  هلیح و  ره  هب  ار  باهولادبع  نب  دمحمو  هیمیت  نبا  دساف  دیاقع  دـنهاوخیم  هکلب  دنتـسین ، ییوج  قح  يرگنـشور و  ددـص  رد 
ام ياهلد  اهلاراب ! دیوگیم . نخـس  لیاسو »  » و یفاک »  » زا نانآ  يارب  هک  یعیـش  هیقف  کی  سابل  رد  دنچ  ره  دننک  قیرزت  نارگید  هب  هدش 

یمارگ لوسر  یعقاو  ناوریپ  زا  ار  ام  ادنوادخ ! ریگم . ام  زا  ار  تلاسر  نادناخ  تدوم  رهم و  اهلاراب ! امرفب . نشور  نآرق  نامیا و  رون  هب  ار 
ار نئاخ  ياهتسد  زادنایم . ییادج  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  ام و  نایم  هدب . رارق  وا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رویرهش 1387 مکی  نابعش 1429  یناحبس 20  رفعج  مق - امرفب . هاتوک  دنتسه  مه  زا  نیلقث »  » ندرک ادج  ددص  رد  هک 

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 
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