
www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


www.noorfatemah.org



www.noorfatemah.org



نید ءایحا  رد  همئا  شقن 

: هدنسیون

يرکسع یضترم  دیس  همالع 

: یپاچ رشان 

تثعب داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

نید ءایحا  رد  همئا  12شقن 

زاغآ 12رس 

12راتفگشیپ

13همدقم

13حیضوت

وا زئارغ  یناسنا و  13ياهورین 

مالسا زا  لبق  برع  هعماج  13عضو 

13هراشا

برع داژن  لصا و   - 114

مالسا زا  لبقبرع  یعامتجا  يداصتقا و  یگنهرف و  ینید و  عضو   - 214

برعلا هریزج  رد  ینید  عضو   - 114

برع گنهرف   - 216

مالسا زا  لبق  برع  يداصتقا  عضو   - 317

مالسا زا  لبق  برع  یسایس  یعامتجا و  عضو   - 418

مالسا زا  لبق  هنیدم  هکم و  عضو   - 320

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  هب  هاتوک  23یهاگن 

تثعب زا  23شیپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  23دادجا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  راظتنا  رد  باتک  25لها 

ربمایپ 25تثعب 

25حیضوت

یمومع توعد  26زاغآ 

تسرهف

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  اهنآ  خیش  تیامح  شیرق و  لمعلا  26سکع 

26حیضوت

شیرق رگید  27داهنشیپ 

لهجوبااب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  هزمح  28يریگرد 

هکم خیش  هیلع  28بالقنا 

هجیدخ 29تافو 

یگدنز تاعاس  رخآ  رد  بلاط  30وبا 

شیرق يورایور  مالسا  30يدرمناوج 

هنیدم هب  33ترجه 

33هراشا

یمالسا هعماج  34يراذگناینب 

ردب 35هوزغ 

دوهی اب  يریگرد  37نیتسخن 

دحا 38هوزغ 

دسالا ءارمح  40هوزغ 

41راتفگشیپ

لوا هفیلخ  راهچ  رصع  رد  افلخ  بتکم  رد  تنس  42تشذگرس 

42حیضوت

رکبوبا رصع  رد  تنس   - 142

شیرق زا  يا  هفیلخ  42رکبوبا 

شتعیب نافلاخم  ناقفاوم و  اب  رکبوبا  43تسایس 

43هراشا

اهراتفگ نیا  44یبایزرا 

رکبوبا تعیب  نافلاخم  راک  44هجیتن 

تسرهف

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هناخ نآ  نانیشنتسبو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هناخرباربرد  تفالخ  هاگتسد  45شنکاو 

تسایس نادیم  زا  مشاه  ینب  راصنا و  نتشاد  46هاگنرود 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  هب  تبسن  رکبوبا  تموکح  46تسایس 

46حیضوت

رکب وبا  تموکح  تسایس  دییات  رد  ثیدح  46تیاور 

هّلل تفالخ  هاگتسد  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  توکس  48تلع 

برعلا هریزج  بارعا  رظن  رد  داد  رارق  لوق و  48تیمها 

هّلل هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ثیدح و  اب  رکبوبا  تموکح  49درکلمع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  تیاور  زا  50يریگولج 

رمع رصع  رد  تنس   - 251

51حیضوت

شیرق زا  يا  هفیلخ  51رمع 

رمع رصع  رد  تموکح  51تسایس 

51هراشا

شیرق هلیبق  يارب  ییوج  يرترب  تسایس   - 152

برع داژن  يارب  ییوج  يرترب  تسایس   - 253

ناناملسم هعماج  رد  یتاقبط  ماظن  راذگناینب  تسایس   - 353

هنیدم رد  هباحص  سبح  تسایس   - 454

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  تیبلا  لها  یبرقلا و  يوذ  تسایس   - 555

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ثیدح و  هب  تبسن  رمع  تموکح  56تسایس 

56حیضوت

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ثیدح و  راشتنا  زا  يریگولج  تسایس   - 157

لیئارسا ینب  رابخا  رشن   - 258

تشاد یم  ررقم  هفیلخ  هک  ینیناوق  ماکحا و   - 358

تسرهف

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هفیلخ تسایس  دییات  رد  ثیدح  تیاور   - 458

رمع تسایس  ثحب  هب  60تشگزاب 

یشیامرف يرفن  شش  ياروش  نییعت  رمع و  تفالخ  60نایاپ 

نامثع رصع  رد  تنس   - 362

يوما هفیلخ  63نامثع 

نامثع تموکح  63تسایس 

هلآ هیلع و  هللا  لصربمایپ  تنس  ثیدح و  هب  تبسن  نامثع  تموکح  63تسایس 

دیسر نایاپ  هب  نامثع  تفالخ  63هنوگچ 

مالسلا هیلع  یلع  رصع  رد  تنس   - 464

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یصو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  64یلع 

مالسلا هیلع  یلع  اب  64تعیب 

مالسلا هیلع  یلع  تموکح  64تسایس 

تسایس نیا  65هجیتن 

مالسلا هیلع  ماما  تموکح  رد  یتسرپ  داژن  یبوک  رس  تسایس  زا  هنومن  66دنچ 

67راتفگشیپ

67همدقم

افلخ بتکم  رد  ییارگ  هقرف  تافالتخا  لوا :  70ثحب 

70حیضوت

مالسا ماکحا  رد  فالتخا   - 171

دیاقع رد  فالتخا   - 272

72هراشا

هیمهج هقرف   - 172

هلزتعم هقرف   - 274

ثیدح لها   - 374

تسرهف

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يرعشا هقرف   - 475

هیفلس هقرف   - 575

هیباهو هقرف   - 676

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  تدحو  مود :  77ثحب 

77همدقم

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يایصوا  نییعت  77فلا - 

ثیدح نامتک  77ب - 

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  ياهمایق  78ج - 

ثیدح نامتک  ربمایپ و  يایصوا  نییعت  رثا  78د -

عیشت هعیش و  تخانش  79ه - 

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  تافالتخا  رد  رما  80تقیقح 

80حیضوت

هیئابس  - 181

هیناسیک  - 281

هیبارغ  - 382

هیدیز  - 483

هیحطف  - 584

هیلیعامسا  - 684

تالغ  - 787

87هراشا

ینید ياه  هقرف  ندمآ  دوجو  هب  87للع 

رما 89تقیقح 

يربک تبیغ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  يرکف  90ياهفالتخا 

ثحب 91هصالخ 

تسرهف

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ مالک  رد  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  92ماقم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  92رد 

93راتفگشیپ

دهن تعیدو  هب  شیصوهدزاود  دزن  راگدرورپ  رما  هب  ار  دوخ  تنسو  ادخ  باتک  تایآریسفت  ربمایپ ص  لوا : 93ثحب 

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  ثیدح  تشذگ  94رس 

94حیضوت

مظنم میلعت  94سلاجم 

ادخ لوسراب  ماما  مظنمان  ياهرادید  میلعت و  95سلاجم 

دسیونبءایصوا رگید  يارب  شتیصو  نیلوا  هک  دهد  یم  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  95ربمایپ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  باتک  ای  96هعماج 

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  همئا  تسد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  97ياهباتک 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تماما و  98ثیراوم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تماما و  98ثیراوم 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  98ماما 

مالسلا هیلع  اضر  99ماما 

دننک یم  هعجارم  هعماج )   ) هب تیبلا  لها  بتکم  99ناماما 

افلخ بتکم  رد  ثیدح  تشذگ  رس  هب  100تشگزاب 

تسا هدومن  غیلبت  تما  هب  ار  رما  نیا  صربمایپ  و  هدومرف ،  نییعت  متاخ ص  ربمایپ  زا  سپ  مالسا  ناغلبم  ناظفاح و  دنوادخ  مود :  101ثحب 

افلخ بتکم  رد  102تماما 

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  104تماما 

دنک یم  تابثا  ار  تیبلا  لها  مومع  تماما  هک  یتایاور  لوا :  105هورگ 

106حیضوت

نیلقث 106ثیدح 

همئا دادعت  107تیاور 

تسرهف

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناحراش ینادرگرس  ثیدح و  107ریسفت 

تایاور نیا  یقیقح  110موهفم 

؟  تسا هدنام  نوصم  فیرحت  زا  ثیدح  نیا  ارچ  110هنوگچ و 

تسا هدش  حیرصت  ربمایپ  زا  سپ  هفیلخ  ماما و  مان  هب  اهنآ  رد  هک  یتایاور  مود :  111هورگ 

111هراشا

دیامن یم  یفرعم  ار  شیوخ  هدنیآ  نیشناج  ینلع  توعد  نیلوا  رد  111ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  113یتسرپرس 

115اهتسویپ

117یقرواپ

ات 95  1117

ات 190  96119

ات 257  191121

ات 313  258123

ات 388  314126

128مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نید ءایحا  رد  همئا  شقن 

زاغآ رس 

لاس راهچ  زا  شیب  دعب : و  نیرهاطلا .  هلآ  دمحم و  ءایبنالا  متاخ  یلع  مالسلا  هالـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ریخ صقانلا  دوجلا   ) هک اجنآ  زا  و  هدنام .  صقان  نید )  ءایحا  رد  همئا  شقن   ) زا ءزج  نیا  زا  ییاهثحب  تهاقن  يرامیب و  ببـس  هب  هک  تسا 
نیا زا  سپ  نانموم  ياهاعد  اب  هکنانچ  دوش . هدرپس  پاچ  تسد  هب  تروص  نیمه  هب  هتشون  نیا  هک  دش  هدید  نآ  رب  تحلـصم  هملع )  نم 

یـضترم دیـس  دش . دهاوخ  عفترم  صقاون  یلاعت -  هنذاب  يدعب -  ياهپاچ  رد  دـیامرف  تیانع  ییاناوت  تحـص و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
يرکسع

راتفگشیپ

 ، میدومن هدهاشم  نآرق ،  ریسفت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  تایاور  هریس و  رابخا  رد  ار  اه  یگتفشآ  همهنآ  هتشذگ  ياهثحب  رد 
ياه هعماج  رد  هجیتن  رد  و  هدیدرگ ،  فیرحت  شوختـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  اه ، یگتفـشآ  نآ  ببـس  هب  هنوگچ  میدید  و 

نآ ددص  رد  یلاعت -  لوحب  نونکا -  دوب . هدش  هتخانـش  لیـصا  مالـسا  یمالـسا و  رکف  هشیدنا و  مان  هب  هدـش  فیرحت  يراکفا  ناناملـسم 
نیا دنا . هداد  ناماس  هدومرف و  جالع  ار  اه  یگتفـشآ  همه  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یـصو  هدزاود  هنوگچ  میئامن  یـسررب  ات  میتسه 

لماوع ییاسانـش  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  زا  شخب  نآ  یـسررب   - 1 دریذپ : یم  ماجنا  لیذ  ثحب  جنپ  نمـض  رد  یـسررب 
رد ثحب  نیا  دوش . یم  ییاسانـش  نآ  ءاقب  ربمایپ و  تنـس  راشتنا  لماوع  ثحب ،  نآ  هجیتن  رد  و  دراد ، ترورـض  نآ  ءاـقب  مالـسا و  راـشتنا 

شیادیپ یگنوگچ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  اب  هفیلخ  راهچ  دروخ  رب  یسررب   - 2 دش . دهاوخ  ماجنا  متشه )  دلج   ) ینونک ءزج 
دلج رد  هک  نومءام  ات  هیواعم  دروخرب  یـسررب   - 3 دهد . یم  لیکـشت  ار  باتک  مهن  دـلج  عوضوم  هک  افلخ  بتکم  رد  فلتخم  ياه  هقرف 

یسررب  - 5 مهدزای .)  دلج  عوضوم   ) دراپس یم  دوخ  ءایصوا  هب  ار  دوخ  تنـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   - 4 دش . دهاوخ  یسررب  مهد 
تخانش نید و  ءایحا  رد  نآ  شقن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ءایحا  هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ءایـصوا  داهج  یگنوگچ 

دروم هللا -  ءاش  نا  باـتک -  مهدزاود  دـلج  رد  ار  ثحاـبم  نیا  میدرک .  زاـغآ  ماـن  نیدـب  ار  اـه  ثحب  زا  هلـسلس  نیا  هک  عیـشت ،  تقیقح 
نم اوناک  نا  همکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه  . ) داد میهاوخ  رارق  قیقحت 
دنک توالت  ناشیارب  ار  وا  باتک  تایآ  ات  تخیگنارب  اهنآ  دوخ  زا  يربمایپ  یما  برع  نایم  رد  هک  ییادخ  تسوا  نیبم :)  لالض  یفل  لبق 

يدهلاب هلوسر  لسرا  يذلا  وه  ( ) 2 هعمج /   ) دـهد شزومآ  ناشیا  هب  ار  تمکح  یهلا و  باتک  دزاس و  ناشکاپ  یقالخا )  ياهیدـیلپ   ) زاو
ات داتسرفب  تسرد  شیک  تسار و  هار  ینومنهر و  هب  ار  شلوسر  هک  تسوا  نوکرـشملا :)  هدرک  ولو  هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  و 

ءادشا هعم  نیذلا  هللا و  لوسر  دمحم  ( ) 9 فص /  . ) دیآ شوخان  ار  ناکرشم  هچرگ  دنادرگ ؛ بلاغ  ملاع  ياهنییآ  اهشیک و  یمامت  رب  ار  وا 
هاروتلا یف  مهلثم  کلذ  دوجسلا  رثا  نم  مههوجو  یف  مهامیس  اماوضر  هللا و  نم  الضف  نوغبی  ادجس  اعکر  مهارت  مهنیب  ءامحر  رافکلا  یلع 

اولمع اونما و  نیذلا  هللا  دع  رافکلا و  مهب  ظیغیل  عرزلا  بجعی  هقوس  یلع  يوتساف  ظلغتساف  هزراف  هئطـش  جرخا  عرزک  لیجنالا  یف  مهلثم  و 
نشخ و رایـسب  نارفاـک  رب  دـنیوا ، اـب  هکناـنآ  و  تسادـخ .  لوـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـمیظع : ) ارجا  هرفغم و  مهنم  تاـحلاصلا 
( ار وا   ) يدونـشوخ ادـخ و  تمحر  لضف و  دندوجـس و  عوکر و  رد  هک  ینیب  ار  نانآ  دـنا . لدـمرن  ناـبرهم و  ناـشدوخ  ناـیم  لدـتخس و 
 . لیجنا رد  زین  تاروت و  باتک  رد  تسا  ناشیا  لاح  فصو  نیا  تسا .  راکـشآ  رادـیدپ و  ناـشراسخر  يور و  رب  دوجـس  هناـشن  دـنیوج .

تسار و دوخ  ياپ  رب  ددرگ . ربتـس  ات  دریگ  ورین  سپـس  درآ ، رب  كاـخز  رـس  نآ  هناوج  نیتسخن  هک  دـنام  يا  هناد  هب  ناـنآ )  لاـح  لـثم  )
ات دنسر  يدنمورین  هب  فعض  زا  هک  وا  نارای  ادخ و  لوسر  لاح  تسا  نینچمه  . ) دیآ شوخ  درآ و  یتفگش  هب  ار  نارگزرب  ددرگ . راوتـسا 
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میظع یـشاداپ  ترفغم و  شزرمآ و  دننک ، هتـسیاش  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  ادـخ  دـهد . رارق  نارفاک  مشخ  هیام  ار  نانآ  ادـخ )
(. 29 حتف /   ) تسا هدومرف  هدعو 

همدقم

حیضوت

هنیمز يارب  ار  مهم  هلاـسم  ود  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هریـس  هدرـشف  یـسررب  ینعی  ءزج -  نیا  رد  دوـخ  یلـصا  ثحب  زاـغآ  زا  شیپ 
تثعب و رـصع  رد  برع  ناهج  نید 2 -  هب  رـشب  زاین  ياه  هشیر  یناسنا و  زئارغ   - 1 دومن : میهاوخ  یـسررب  همدقم  نیا  رد  ثحب ،  يزاس 

هللاءاش نا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هریس  قیقد  تاکن  هب  نتفای  تسد  يارب  مزال  هنیمز  هلاسم  ود  نیا  حرط  اب  مالسا  روهظ  زا  لبق 
. دش دهاوخ  مهارف  - 

وا زئارغ  یناسنا و  ياهورین 

قوفاـم یناـسنا و  يزئارغ  و  یناویح ،  تسا  يزئارغ  ياراد  و  يونعم ،  یناـسفن  و  يدـسج ،  يداـم  ياـهورین  زا  تسا  يا  هعومجم  ناـسنا 
تسا ناسنا  نیا  زاین  دروم  هچ  ره  ملاع  راگدرورپ  و  دشاب ، یم  ناشلاح  بسانت  هب  ییاهیدنمزاین  ار  اهورین  نآ  زا  هتـسد  ره  یناویح ،  زئارغ 
رخـسم هداـمآ و  امـش  يارب  دـنوادخ  اـعیمج )... ضرـالا  تاومـسلا و  یف  اـم  مکل  رخـس  و   : ) تسا هدومرف  هدـیرفآ و  نیمز  نیا  يور  رب  ، 
ناـسنا نیا  هک  ددرگ  یم  نشور  میدوـمن ،  هراـشا  هچنآ  هب  هجوـت  اـب  ( 13 هیثاـج /   . ) تسا نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  هـمه  دـینادرگ 
هنوگچ دوش : ییامنهار  هکنآ  دننام  دیامن ، حیحص  يرادرب  هرهب  هدش  هدیرفآ  شیارب  هچنآ  زا  هنوگچ  دنادب  ات  تسا  ییاهدومنهر  دنمزاین 

هزیرغ هنوگچ  و  روآ . نایز  ياهیندروخ  اهیندیماشآ و  زا  هن  دیامن ، عفر  عفان  ملاس و  ياه  یندیماشآ  اهیندروخ و  زا  ار  هدعم  ياهیدـنمزاین 
هدافتـسا یهاوخ  دوخ  هزیرغ  زا  هنوگچ  و  کلهم .  يزاب  سنجمه  دـیلپ  هار  زا  هن  دـیامنب ، عابـشا  ملاـس  كاـپ و  شزیمآ  هار  زا  ار  یـسنج 

يور و هنایم  تیاعر  هنوگچ  هک  دوش  ییامنهار  تسیاب  یم  اهراک  نیا  همه  رد  ناسنا  نارگید .  هب  ندیناسر  نایز  دح  ات  هن  دیامن ، حیحص 
وا ناسنا  راگدرورپ  ببس  نیمه  هب  و  دسرب . یناسنا  لامک  دح  رس  هب  شیدوجو  دشر  ریـس  ات  دنک  زیهرپ  طیرفت  طارفا و  زا  هدرک ،  لادتعا 

درک و لماک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  نداتـسرف  اب  ناسنا  يارب  ار  مالـسا  دومرف و  يربهر  مالـسا )   ) نید هب  ناربماـیپ  طـسوت  ار 
یسررب یلاعت -  لوحب  هدنیآ -  ياهثحب  رد  ( 3 هدئام /   ) مدومن لماک  امش  يارب  ار  امش  نید  زورما  مکنید )....  مکل  تلمکا  مویلا  : ) دومرف

ات زین  و  دـیامن ، غیلبت  مدرم  هب  ار  مالـسا  دـناوتب  ات  دوب  هدومرف  هدامآ  شناربمایپ  يارب  ار  یلئاسو  هچ  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  مییاـمن  یم 
هب هار  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  میئاـمن  یم  یـسررب  زین  و  دـنامب . یقاـب  مدرم  تسد  رد  مالـسا  نآ  اـیند ، رمع  زور  نیرخآ 
زین مالـسا  زا  لبق  برع  هعماج  عضو  یـسررب  اه ، شهوژپ  نیا  هنیمز  هدش  هدامآ  يارب  داد . ماجنا  ار  یئاه  تدـهاجم  هچ  دـنوادخ  روتـسد 

 . میئامن یم  زاغآ  ار  نآ  یلاعت  هلوحب  هک  دراد  ترورض 

مالسا زا  لبق  برع  هعماج  عضو 

هراشا

یگنهرف و ینید و  عــضو  برع 2 -  داژن  لــصا و   - 1 تسا :  مزـال  رما  هب  یـسررب  مالـسا ،  زا  لـبق  برع  هعماـج  عضو  ییاسانـش  يارب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه  تثعب و  زا  لبق  هنیدم  هکم و  عضو  مالسا 3 -  زا  لبق  برع  یعامتجا  يداصتقا و 
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برع داژن  لصا و   - 1

 ، ناطحق لسن  و  ناندـع ،  لسن  هلـسلس  ود  هب  لصا  رد  بارعا  همه  دنتـسه . مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  حون  دـنزرف  ماـس  داژن  زا  دـنیوگ  ار  برع 
رد لصا  رد  اهنآ  دنشاب . یم  میهاربا  دنزرف  لیعامسا  هلالـس  زا  ناندع  لسن   - 1 تسا :  لیذ  رارق  هب  لسن  ود  نیا  حرش  دنوش . یم  میـسقت 

لیابق دندوب ، هکم  رد  تثعب  زا  لبق  هک  یناسک  و  دنتشاد ، نکسم  برعلا  هریزج  همه  رد  نآ  زا  سپ  و  دجن ، ياه  نیمز  رد  سپـس  و  هکم ، 
زا هلیبق  هد  سپس  دوب . نمی  ياهنیمز  رد  لصا  رد  اهنآ  تنوکس  لحم  دنشاب . یم  ناطحق  نب  برعی  هلالـس  ناطحق  لسن   - 2 دندوب . شیرق 

(1 .) دندوب جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  دندمآ ، هنیدم  هب  هک  اهنآ  دندرک . ترجه  هنیدم  قارع و  ماش و  هب  اهنآ 

مالسا زا  لبقبرع  یعامتجا  يداصتقا و  یگنهرف و  ینید و  عضو   - 2

برعلا هریزج  رد  ینید  عضو   - 1

متاخ ربمایپ  تثعب  زا  لبق  اهنآ  ناوریپ  هک  دوب  هدـمآ  مدرم  تیادـه  يارب  راگدرورپ  بناج  زا  تعیرـش  هس  نآ  فارطا  برعلا و  هریزج  رد 
تعیرش نیا  ناوریپ  مان  مالـسلا  هیلع  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  تعیرـش  مکی -  دندوب : هدرک  فیرحت  ار  تعیرـش  هس  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب لطاب  زا  ندـینادرگور  يانعم  هب  برع  تغل  رد  فنح )  . ) دـشاب یم  ءافنح ) فاـنحا و   ) شعمج و  فینح )   ) ربماـیپ ثیدـح  نآرق و  رد 
 : هدومرف هدمآ و  نآرق  رد  مه  اب  ملسم )   ) ظفل اب  مان  نیا  قح .  يوس  هب  لطاب  زا  هدینادرگور  ینعی  فینح )   ) و (، 2 ، ) دشاب یم  قح  يوس 
لآ . ) دوب ناملسم  دوب و  فینح  هکلب  دوبن ، ینارـصن  يدوهی و  میهاربا  املـسم : ) افینح  ناک  نکل  اینارـصن و  ایدوهی و ال  میهاربا  ناک  نم  )

یسک نیلوا  و  دندوب ، افنح )  ) دندوب و میهاربا  تعیرـش  رب  لیعامـسا  نادنزرف  سپـس  و  لیعامـسا ،  شدنزرف  میهاربا  زا  سپ  ( 67 نارمع / 
( ءاقلب  ) نیمزرس زا  بام )   ) رهش هب  ماش  هب  رفس  رد  يو  دوب . لیعامسا  لسن  زا  یحل )  نب  رمع و   ) داد رییغت  ار  میهاربا  ترضح  تعیرش  هک 
ام دنتسه . تب  اهنیا  دنتفگ : دیتسرپ ؟ یم  امش  هک  تسیچ  اه  نیا  دیـسرپ : اهنآ  زا  ورمع  دندیتسرپ . یم  تب  هقلامع  موق  اجنآ  رد  دیـسر  (3)

یکی تفگ :  ورمع  دنهد !؟ یم  يرای  ار  ام  میهاوخ ،  یم  نمشد  رب  يرای  دنراب ، یم  ام  يارب  ناراب  مییامن ،  یم  ناراب  بلط  اه  تب  نیا  زا 
میظعت تدابع و  هب  ار  مدرم  و  تشاد ،  اپ  رب  درب و  هکم  هب  ار  لبه  وا  و  دـنداد ، ار  لـبه )   ) تب وا  هب  اـهنآ  دـیهد . یم  نم  هب  اـه  تب  نیا  زا 

لـسن لـئابق  رگید  شیرق و  ناـیم  رد  ناتـسرپ  تب  نآ ،  زا  سپ  ( 4 . ) دروآ دـیدپ  میهاربا  نید  رد  زین  رگید  ياهتعدـب  و  تـشاد ،  او  لـبه 
زا هک  میهاربا -  ناوریپ  بیترت  نیدب  و  ! ... دندوب رشب  خیرات  نکش  تب  نیرتگرزب  میهاربا  نادنزرف  اهنآ  هک  یلاح  رد  دش ؛ رشتنم  لیعامسا 

يارب ار  نآ  رـشب  خـیرات  نکـش  تب  نیرتگرزب  هک  هبعک  هناخ  نامه  درگ  هب  دنتـشاد -  انکـس  هکم  رد  دـندوب و  لیعامـسا  شدـنزرف  لـسن 
یم تجاـح  اـهتب  زا  و  دـندرک ، یم  فاوط  شدرگ  هب  هدرک و  بصن  ار  برع  ياـهتب  نیرتروهـشم  دوـب ، هدرک  اـنب  اـتکی  يادـخ  شتـسرپ 
دوخ ببـس  نیدب  و  دنتـسناد ، یم  هللا  تیب  جاجح  نابزیم  و  هبعک ،  هناخ  راددیلک  و  میهاربا ،  ثراو  ار  دوخ  شیرق  لاح ،  نیا  اب  دـندیبلط !

 - دندوب هدیورگ  يراصن  دوهی و  هب  هک  اهنآ  زا  یکدنا  زج  دندوب -  تسرپ  تب  زین  برع  لیابق  ریاس  دنتـشادنپ ! یم  مدآ  لسن  هدیزگرب  ار 
. دندوب هدرک  فیرحت  دوب ، هدروآ  لیلخ  میهاربا  هچنآ  زا  زین  ار  جح  مسارم  نکیل  دندروآ ، یم  اج  هب  ار  هللا  تیب  جـح  ناتـسرپ  تب  همه  و 
هجحلا و يذ  هدـعقلا و  يذ  هام  هس  زا : دوب  ترابع  ام  راهچ  نآ  دـندرک . یمن  گنج  نآ  رد  دـندیمان و  یم  مارح  هاـم  ار  هاـم  راـهچ  ناـنآ 

نیمزرـس مدرم  هام  راـهچ  نیا  رد  دـنتفر . یم  هدرمع  هب  نآ  رد  هک  بجر  هاـم  و  دنتـشگ ، یم  زاـب  دـنتفر و  یم  جـح  هب  اـهنآ  رد  هک  مرحم 
. درک یمن  زارد  وا  هب  يدعت  تسد  دید  یم  ار  دوخ  ردپ  لتاق  یتح  هام  راهچ  نآ  رد  يدرف  رگا  و  دنتسیز ، یم  نما  لاح  رد  برعلا  ةریزج 

لئابق دـندش . یم  رـضاح  شورف  دـیرخ و  يارب  دوخ  ياهرازاب  رد  و  دـندرک ، یم  هدافتـسا  زین  یناگرزاب  يارب  هام  راهچ  نیا  زا  نمـض  رد 
کی رد  هکنیا  ات  تسا ؛  هتـشگ  فیرحت  میهاربا  فینح  تعیرـش  هک  دنتـشادن  یهجوت  چـیه  برع ،  تسرپ  تب  ياـه  هلیبق  رگید  شیرق و 

زا لبق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تعیرـش  يوجتـسج  رد  دنچ  ینت  دندرب . یپ  فیرحت  نیا  هب  لیذ  رارق  هب  اهنآ  زا  نت  راهچ  یتسرپ ،  تب  مسوم 
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اب لـیفن ،  نب  ورمع  نبدـیزو  ثریوـح ،  هب  ناـمثع  شحج ،  نب  هللادـیبع  لـفون ،  ۀـقرو  ياـهمان :  هب  هکم  لـها  زا  نت  راـهچ  ربماـیپ ، تثعب 
! دنتـسین میهاربا  نامردپ  نید  رب  و  دنا ، هدش  هارمگ  ام  موق  ! ) دنتـسین میهاربا  نامردپ  نید  رب  و  دنا ، هدش  هارمگ  ام  موق  : ) دـنتفگ رگیدـکی 

يوجتسج رد  ات  دیئایب  دنتسین !؟ اونش  انیب و  اهنآ  هکنآ  اب  دنبلط ؛ یم  تجاح  اهنآ  زا  دنک و  یم  فاوط  اهنآ  درگ  هب  هک  تسیچ  اهگنس  نیا 
دروآ و مالـسا  هللادـیبع  و  دـندیورگ ؛ تیحیـسم  هب  ناـمثع  هقرو و  نت :  راـهچ  نیا  زا  هجیتـن  رد  میدرگب .  اهرهـش  رد  میهاربا  فینح  نید 

هبعک هناخ  رد  تفگ و  كرت  ار  شیرق  ياـه  تعدـب  رگید  یتسرپ و  تب  لـیفن  نب  ورمع  نب  دـیز  و  تشگ ؛  یحیـسم  دـش و  دـترم  سپس 
نهذ ندرک  هدامآ  شیرق و  يارب  دوب  يرگنشور  کی  نت  دنچ  نیا  راک  ( 5 !) دیتسین میهاربا  نید  رب  امش  تفگ :  شیرق  هب  هدروآرب  گناب 

مالسلا هیلع  نارمع  نب  یسوم  تعیرش  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  تعیرـش  مود -  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  تثعب  يارب  اهنآ 
سدـقملا تیب  هب  ترفاسم  لاح  رد  لیئارـسا -  نآ -  بطاـخم  موق  نکیل  دـش ، لزاـن  نارمع  نب  یـسوم  رب  انیـس  روط  رد  زاـغآ  رد  هچرگ 

اهگنج زا  سپ  دندوب ، تعیرـش  نیا  ناثراو  هک  لیئارـسا -  ینب  دوهی -  موق  دندوب . ماش  رد  سدقملا  تیب  اهنآ  ینید  زکرم  هلبق و  و  دندوب ،
یکدنا و  دنتسیز ، یم  یمانمگ  اب  نمی  نیمزرس  رد  اهنآ  زا  یکدنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  شیپ  رگید ، مما  اب  اهدروخ  دز و  و 

يرقلا و يداو  ربیخ و  ياهیدابآ  رد  هنیدم  فارطا  هنیدم و  رد  اهنآ  رتشیب  و  دـندرب ، یم  رـس  هب  يراوخ  اب  ماش  ياهرهـش  یـضعب  رد  رگید 
هیلع یسوم  تعیرش  دوب ، هتشگ  فیرحت  راچد  مالسلا  هیلع  میهاربا  تعیرـش  هک  هنوگنامه  دندرک : یم  یگدنز  ماش -  یکیدزن  رد  امیت - 

سرتسد رد  زین  هدـش  فیرحت  تاروت  نامه  نیا ،  زا  هتـشذگ  دوب . هدـش  فیرحت  شوختـسد  زین  تاروت )   ) نآ ینامـسآ  باتک  مالـسلا و 
زین ار  نآ  زا  یتمـسق  ببـس  نیدـب  و  دـندوب ، نوراه  لسن  زا  هک  اهنآ  ینید  ناربهر  تسد  رد  دوب  ییاه  هتـشون  هکلب  دوبن ، دوهی  ياه  هدوت 

و هبنـش ،  لیطعت  سدقملا ،  تیب  دندوب  هلبق  دننام  دندوب  دنبیاپ  ییاهراعـش  هب  رتشیب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تعیرـش  زا  و  دندرک ؛ یم  نامتک 
تثعب زا  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  اهنآ  رد  هک  ییاهتراشب  دوب ، دوهی  ینید  ناربهر  نیا  تسد  رد  هک  ياـهباتک  رد  نوراـه .  نادـنزرف  تیناـحور 

نآ هکنآ  هچ  دوب ؛ هدـنام  هدروخن  تسد  ملاـس و  دـندوب ، هداد  ربـخ  وا -  هصخـشم  تافـص  نییعت  اـب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربماـیپ 
ربمایپ تثعب  زا  هنیدـم ،  نکاس  دوهی  ءاملع  لیلد  نیمه  هب  و  تشادـن .  يداضت  ربمایپ -  تثعب  زا  لبق  ات  اهنآ -  هرمزور  حـلاصم  اب  اهتراشب 

 - موس دنداد . یم  جرزخ  سوا و  مدرم  هب  هناملاع  ياهییوگشیپ  ناونع  هب  نآ  زا  و  دندرک ، یم  وگتفگ  رایـسب  هنیدم  رد  وا  نکـسم  متاخ و 
دوخ و  دوب ، هدش  ثوعبم  سدقملا  تیب  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  زا  سپ  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  تعیرش 
اجنآ ات  دش ؛ دیدش  ياهفیرحت  راچد  رگید  تعیرش  ود  دننام  زین  ناشیا  تعیرش  نامسآ ،  هب  شترضح  جورع  زا  سپ  دوب . لیئارـسا  ینب  زا 

و دنداد ... رییغت  هبنـشکی  هب  ار  هبنـش  لیطعت  و  دندش ، سدقملا  حور  و  یـسیع -  رـسپ -  و  ردپ ، هناگ :  هس  دنوادخ  هب  لئاق  نآ  ناوریپ  هک 
هدنامن يزیچ  هدش -  هدز  راد  نآ  رب  حیسم  دندوب  دقتعم  هک  بیلص -  نتـشادرب  هلبق و  دننام  راعـش  دنچ  زج  زین  تیحیـسم  زا  بیترت  نیدب 

هداد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  هرابرد  حیـسم  ترـضح  دوخ  حیـسم و  ترـضح  زا  لبق  ناربمایپ  هک  ییاهتراشب  همهنیا ،  اب  اما  دوب .
نوصم فیرحت  زا  ار  اهنآ  ءاملع  تسد  رد  يراصن و  ینید  ياهباتک  رد  تشادـن ،  يداضت  اهنآ  هرمزور  حـلاصم  اب  هکنآ  لـیلد  هب  دـندوب ،

رد نایحیسم  دنداد . یم  ربخ  ییوگشیپ  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  تثعب  زا  دندوب  هک  اج  ره  يراصن  ءاملع  و  دندوب ، هدنام 
دوب هکم  هب  ماش  هار  رد  زین  اهنآ  نابهار  رید  دنچ  دنتـسیز ، یم  قارع  نمی و  رد  نانآ  زا  یکدنا  اهنت  و  دـندوب ، ماش  رد  رتشیب  برعلا  هریزج 

اب هناگ  هس  نایدا  لها  دروخرب  دنتفگ . یم  نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  و  دنتفرگ ، یم  سامت  یتراجت  ياهناوراک  اب  هاگ  هک 
یم رگیدـکی  هرابرد  اـهنآ  لوق  تیاـکح  رد  میرک  نآرق  دنتـشاد . هنیرید  يزوت و  هنیک  ینمـشد .  رگیدـکی  اـب  يراـصن  دوهی و  رگیدـکی 

: دـنتفگ نایدوهی  باتکلا )...  نولتی  مه  یـش و  یلع  دوهیلا  تسیل  يراصنلا  تلاق  یـش ء و  یلع  يراصنلا  تسیل  دوهیلا  تلاـق  و  : ) دـیامرف
یم ار  ینامـسآ  باتک  دنتـسه ) باتک  لها   ) هورگ ود  ره  هک  یلاح  رد  دنتـسین و  قح  رب  دوهی  دـنتفگ : يراصن  و  تسین .  قح  رب  يراـصن 

باتک لها  مه  و  دنتسناد : یم  قح  رب  ار  دوخ  مه  ناتسرپ ،  تب  هرقب 113 .) ( ) دننک یمن  لمع  نآ  هب  هک  دشاب  نآ  دوصقم  دیاش  . ) دنناوخ
تثعب زا  لبق  راگزور  رد  تمایق  زور  داعم  هب  هدـیقع  دـندیمان . یم  لوا  باـتک  لـها  ار  اـهنآ  و  دـنداهن ، یم  مارتحا  رتشیب  ار  دوهی  یلو  ار ،
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داعم و هرابرد  ینشور  هدیقع  ار  يراصن  دوهی و  هن  و  سوجم ،  یبئاص و  هن  نایدا ،  لها  زا  یهورگ  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ایبنالا  متاخ 
انتایح الا  یه  نا  : ) دنتفگ یم  دیامرف : یم  تیاکح  میرک  نارق  هچنانچ  و  دـندوب ، تمایق  تثعب و  رکنم  زین  برع  ناتـسرپ  تب  دوبن ، تمایق 
كاخ زا  رگید  و  میریم ،  یم  و  میوش ،  یم  هدـنز  تسین .  ام  يایند  یناگدـنز  نیا  زج  يزیچ  نیثوعبمب : )  نحن  ام  ایحن و  تومن و  ایندـلا 

دح نیا  رد  زین  هللاذاعم -  دنتشادنپ -  یم  ادخ  کیرش  هک  ییاهتب  ادخ و  دروم  رد  نانآ  هدیقع  و  ( 37 نونموم /  . ) دش میهاوخن  هتخیگنا  رب 
ناراب دـنک ، لیلذ  راوخ  ار  ناشنانمـشد  دنتـساوخ  یم  وا  زا  هکنآ  دـننام  دـندرک . یم  بلط  اهنآ  زا  دنتـشاد  ییایند  تجاـح  هچ  ره  هک  دوب 

زا اوران -  دیلپ و  لامعا  ماجنا  زا  یمیب  چیه  نیا  رب  انب  و  هدرک و ... هدریـش  ار  ناشدنفـسوگ  رتش و  دهد ، افـش  ار  ناشیرامیب  درابب ، ناشیارب 
يدنیاشوخان دمآ  یپ  ایند  یگدنز  رد  هک  هچنآ  رگم  نتشادن ،  نتفگ ،  ازسان  ندرک و  مانشد  ندرک ،  رازآ  ندرک ،  تراغ  نتشک ،  لیبق : 

ار لـتاق  هلیبـق  زا  رفن  کـی  وا  یهاوخنوخ  هب  لوـتقم  هلیبـق  دارفا  دنـشکب ، ار  یـسک  رگا  دنتـسناد  یم  نوـچ  هکنآ  ریظن  تشاد .  اـهنآ  يارب 
یهاگآ تروص  رد  نآ  ماجنا  و  دنتسناد ، یم  هتـسیاشان  مدرم  هک  ار  یئاهراک  ای  و  دندیزرو . یم  يراددوخ  راک  نیا  اذل  تشک ،  دنهاوخ 

 . مالسا زا  لبق  برع  يداقتعا  ینید و  عضو  دوب  نینچ  دندرک . یم  كرت  تشگ ،  یم  مدرم  نیب  یمان  دب  شنزرس و  ثعاب  نارگید 

برع گنهرف   - 2

هلـسلس دوخ -  داژن  بسن  ظفح  رما  رد  تیلهاج  رـصع  رد  برع  باـسنا  ملع  فلا -  تشاد :  مهم  هبعـش  ود  ناـمز  نآ  رد  برع  گـنهرف 
ات ار  دوخ  ناکاین  مان  دوخ  معز  هب  دوب ، اندع  لسن  زا  رگا  برع  درف  ره  يرجه ،  مود  نرق  ات  هک  دیزرو  یم  هغلابم  ردقنآ  ناکاین -  ءامـسا 
نآ هب  ات  باسنا  ظفح  رد  نانیا  تشاد .  ظفح  رد  ناطحق  نب  برعی  ات  دوب ، ناطحق  لسن  زا  رگا  و  تشاد ،  ظفح  رد  میهاربا  لیعامسا و  هب 

دمحم نب  ماشه  لیخلا )  باسنا   ) باتک ام  رصع  رد  و  دنتشاد ، ظفح  رد  ار  دوخ  لیـصا  یبرع  نابـسا  بسن  هک  دندیزرو  یم  هغلابم  هزادنا 
نآ لیلد  نیدـنچ  هب  تسا ،  ام  تسد  رد  باسنا  ياهباتک  رد  برع  لیابق  باسنا  زا  هچنآ  همهنیا ،  اب  اـما  تسه .  تسد  رد  ( 6  ) یبلکلا نب 
نیا رد  دش . یم  قحلم  رگید  يا  هلیبق  هب  هتـشگ و  ادج  يا  هلیبق  زا  يا  هریت  یهاگ  لاثم  ناونع  هب  تسا .  دـیدرت  کش و  دروم  ياه  هتـشون 
هلیبق هب  باسنا  ملع  ياهباتک  رد  اه  هریت  بسن  هک  برع  ياه  هلیبق  زا  اه  هریت  نآ  ینعی :  ( 7  ( ) لقاونلا  ) مان هب  دراد  یباتک  یبلکلا  نبا  هراب 

یم يدـنزرف  هب  ار  دوخ  ریغ  دـالوا  بارعا  زا  يرایـسب  نآ ،  زا  هتـشذگ  دـنا . هدـش  هداد  تبـسن  دـنا ، هتخاـس  لـقتنم  نآ  هب  ار  دوخ  هک  يا 
هتفریذپ يدنزرف  هب  ار  وا  هک  يردپ  هب  هکلب  دش ، یمن  هداد  تبسن  دوخ  یبلـص  ردپ  هب  صخـش  نآ  باسنا  ملع  رد  نآ  زا  سپ  و  دنتفریذپ ،

رد روکذـم  ياهبـسن  تحـص  هک  تسه  زین  يرگید  ییاه  هنومن  تیلهاج ،  رـصع  رد  برع  باـسنا  رد  نینچمه  تشگ .  یم  بوسنم  دوب 
يرـشخمز راربالا  عیبر  زا  دیدحلا  یبا  نبا  میرگن .  یم  هدـنیآ  ناتـساد  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  هکنانچ  دزاس . یم  شودـخم  ار  اهباتک  هنوگنیا 

رد نز  نآ  اب  نت  جنپ  دوب . ناعدج  نب  هللادبع  هدرک  دازآ  هغبان )   ) مان هب  هکم و  رد  هراکدب  یکزینک  صاع  رمع و  ردام  هک :  دـنک  یم  لقن 
هریغم 4 نب  ماشه  فلخ 3 -  نب  هیما  بلطملادبع 2 -  دنزرف  بهلوبا   - 1 دندش : رتسبمه  تسا )  ضیح  ود  نیب  نز  یکاپ  رهط   ) رهط کی 

نآ زا  دنزرف  درک  اعدا  کی  ره  نت  جنپ  نآ  تشاد ،  تهابش  نایفـس  وبا  هب  هکنآ  اب  و  دیئاز ، ار  ورمع  هغبان  نآ  زا  سپ  لئاو و  نب  صاع  - 
دنزرف ار  ورمع  نآ  زا  سپ  تسا .  لئاو  نب  صاع  دنزرف  ورمع  تفگ :  يو  دـنداد . رارق  مکح  ار  ورمع  ردام  هغبان  دوخ  ماجنارـس  تسوا . 
باسنا ياهباتک  رد  هجیتن  رد  ( 8 ! ) دنک یم  قافنا  وا  رب  صاع  هک  دوب  نآ  لیلد  دـش . قحلم  وا  بسن  هلیبق و  هب  دـندناوخ و  لئاو  نب  صاع 
شیرق زا  سپ  و  ( 9  . ) تسا رایـسب  شیرق  باسنا  رد  ناتـساد  نیا  ریظن  تسا  هدش  هتـشون  لئاو  نب  صاع  دـنزرف  ورمع  زورما ، هب  ات  برع 

سوا و لیابق  هرابرد  باسنا  ءاملع  نکیل  دـنراد . ییاهناتـساد  هراب  نیا  رد  دـندوب ، هکم  یخـسرف  هدزاود  رد  فئاـط  رد  هک  زین  فیقث  هلیبق 
لوا و نرق  ود  رد  باسنا  ءاملع  دـنا . هتفگن  يزیچ  برعلا  هریزج  رد  ناطحق  لـیابق  رگید  و  نمی ،  رد  نادـمه  لـیابق  و  هنیدـم ،  رد  جرزخ 
، دـنتفرگ یمارف  اـهنآ  زا  مدرم  دنتـسناد و  یم  ار  اهناتـساد  نیا  هک  دنتـشاد  دوجو  باـسنا  ءاـملع  برع  رد  يرجه  مود  لوا و  نرق  رد  مود 

ياج هب  ار  رعش  برع  ( 10 : ) دیوگ یم  یبوقعی  غیلب  رعـش  ب -  دنا . هدوب  ربمایپ  هباحـص  زا  هک  بلاط  یبا  نب  لیقع  رکبوبا و  هفیلخ  دـننام 
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رد ار  رعاش  نآ  درک ، یم  نایب  ار  ابیز  یناعم  هک  دوب  يرهام  رعاش  هلیبق  رد  هاگ  ره  و  تشادنپ ،  یم  مولع  زا  رگید  يرایسب  تمکح و  ملع 
لیابق هک  یماگنه  ات  دندروآ ، یم  هارمه  هب  زین ، ادخ  هناخ  جح  نامز  رد  و  دش ، یم  اپ  رب  لاس  رد  یصوصخم  نامز  رد  هک  دوخ  ياهرازاب 

یگنهرف و چیه  نانآ  دنتـسناد . یم  رخف  فرـش و  هیام  دوخ  يارب  ار  راک  نیا  و  دنونـشب ، ار  وا  رعـش  دندمآ ، یم  درگ  نکاما  نآ  رد  برع 
. داحتا یتسود و  هب  یهاگ  و  تشاد ،  یماو  ینمشد  تموصخ و  هب  ار  اهنآ  رعاش  رعش  هاگ  دنتشادن . رعـش  زج  دوخ  ياهراک  رد  يا  هبذاج 

یم میـسقت  دوخ  نیب  ار  اهیدب  اهیبوخ و  رعـش  اب  و  دنتـسج ، یم  يرترب  رگیدکی  رب  رعـش  اب  و  دـندروآ ، یم  لاثم  رعـش  هب  دوخ  نانخـس  رد 
. دندرک یم  تمذم  ار  رگیدکی  رعش  اب  و  دندرک ، یم  یئارس  هحیدم  رعـش  اب  و  دندیگنج ، یم  رگید  يا  هلیبق  اب  يا  هلیبق  رعـش  اب  و  دندرک ،
، اـهنآ یگنج  ياـهرازبا  فصو  رد  و  اـهگنج ، رد  هلیبـق  دارفا  ياـهیروالد  فصو  رد   - 1 درک : یم  ءاـشنا  ینعم  راـهچ  رد  ار  رعـش  برع 

حالـس متـسر و  بسا  متـسر و  هرابرد  یـسودرف  ياهرعـش  دـننامه  هراب  نیا  رد  اهنآ  رعـش  يراوس .  تسا  نامک و  ریت و  هزین و  ریـشمش و 
شـشخب دوج و  فصو   - 2 تسا .  یبرع  راوهر  ياهرتش  فصو  دراد ، هفاضا  اـهنآ  رب  برع  ياهرعـش  هک  يزیچ  و  دـشاب ، متـسر  یگنج 

هچنآ هبوبحم و  هناخ  هبوبحم و  فصو   - 3 تسین .  موسرم  یسراف  رد  رعـش  نینچ  نیا  هک  نانامهیم ،  ماعطا  رد  هژیو  هب  دوخ ، هلیبق  دوخ و 
دننام لذتبم ،  ییاهرعـش  هراب ،  نیا  رد  اهنآ  ياه  ییارـسلزغ  رد  هاگ  تسه .  اهنابز  همه  رد  رعـش  عون  نیا  تسا .  رعاش  هبوبحم  هب  هتـسباو 
تفای تسه ،  برع  رد  هچنآ  ریظن  یموق  چـیه  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  هلیبق ،  تاراختفا  فصو   - 4 دوش . یم  هدید  یناکاز ،  دیبع  ياهرعش 

یم هدید  زین  هدیدنسپ  قالخا  ینعی  یلمع  تمکح  رد  رعـش  زا  ییاهتیب  برع  ءارعـش  ياه  هدیـصق  زا  یـضعب  رد  تردن  هب  هتبلا  دوش . یمن 
، دـیآ یم  نآ  رکذ  هللا -  ءاـش  نا  نیا -  زا  سپ  هک  برع  ییاـهرازاب  رد  هدـیمح  قـالخا  هب  توعد  رد  غیلب  ییاـه  هبطخ  زین  هاـگ  و  دوـش .

. دوب تباث )  نب  ناسح   ) هنیدم يارعش  نیرتروهشم  و  بلاط ،)  وبا   ) مالسا زا  لبق  هکم  يارعش  نیرتگرزب  تشگ .  یم  هدورس 
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و دنتخادرپ ، یم  يرادماد  يرادـغاب و  تعارز و  راک  هب  دـندوب ، ماش  و  قارع ،  هنیدـم ،  نمی ،  ياهرهـش  رد  هک  برع  لیابق  زا  هتـسد  نآ 
و هکم ،  هب  قارع  ناریا و  ماش و  زا  ناتـسمز  رد  ناشیا  یتراجت  ياهناوراک  دندوب . تراجت  راک  رب  دندوب  شیرق  لیابق  هک  هکم  رهـش  مدرم 

نمحرلا هللا  مسب  : ) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  دوب . دـمآ  تفر و  رد  اقیرفآ ، رد  هشبح  نمی و  هب  هکم  زا  ناتـسبات  رد 
نامیپ يارب  فوخ : )  نم  مهنما  عوج و  نم  مهمعطا  يذلا  تیبلا  اذه  بر  اودبعیلف  فیصلا  ءاتشا و  هلحر  مهفالیا  شیرق  فالی  میحرلا ال 

زا ار  اهنآ  هکنآ  دنتـسرپب ، ار  هبعک  يادخ  دـیاب  دنتـشاد ، یناتـسبات  یناتـسمز و  یتراجت )   ) ياهرفـس رد  هک  ینامیپ  رگید ، لیابق  اب  شیرق 
هدروآ درگ  ینالک  ياهتورث  یتراجت ،  ياهرفس  نآ  ببس  هب  شیرق  يرآ ،  تشاد .  نمیا  رطخ  میب و  زا  داد و  ماعط  و  دیناهر ، یگنـسرگ 

هک لیابق  ریاس  اهنیا  زج  و  برع ،  لیابق  زا  هتـسد  دـنچ  نیا  يداصتقا  عضو  دوب  نینچ  تشادـن .  دـننام  اـهتورث  ناـنچ  برع  رد  هک  دـندوب 
فلع بآ و  مک  کشخ و  ياهنیمز  رد  هدوب ،  یتسدگنت  راچد  نیـشنارحص و  یگمه  دنداد ، یم  لیکـشت  ار  برعلا  هریزج  مدرم  تیرثکا 

روآ مزر  نادرم  زین  یهاگ  دراد . نایاپراهچ  رگید  زا  شیب  ار  یگنـشت  لمحت  هک  دوب  رتش  لیابق  نیا  هدـمع  یلـصا و  ییاراد  دنتـسیز . یم 
رضاح رـصع  نایئاپورا  دننامه  ییارحـص  ياهبرع  دندوب . اراد  ییارحـص  ياهناویح  دیـص  زیرگ و  گنج و  يارب  يراوس  بسا  دنچ  هلیبق ، 

هلیبق رب  ناشیا  زا  يا  هلیبق  مه  یهاگ  دندروخ ! یم  دندرک و  یم  دیص  ار  ییارحـص  ناویح  ره  دندروخ ، یم  ار  يا  هرـشح  ناویح و  ره  هک 
هلیبق دروخ ، یم  تسکـش  هلیبق  کی  دنتـشک و  یم  ار  رگیدکی  ناوت  دـح  رد  هلیبق  ود  یگنج  نادرم  هکنآ  زا  سپ  و  درب ، یم  شروی  رگید 

تراـسا هب  ار  بولغم  هلیبق  نادـنزرف  نارتخد و  ناـنز و  زا  تسناوت  یم  هچ  ره  هاـگ  و  بولغم ،  هلیبق  ییاراد  زا  تسناوت  یم  هچ  ره  بلاـغ 
ندرب ارچ  هب  ای  ناویح  راکـش  رد  هچ  لاوحا  نیا  ماـمت  رد  دـنتخورف . یم  برع  لـیابق  رگید  هب  ار  دوخ  ناریـسا  زین  تاـقوا  یخرب  درب ، یم 

یتکرـش هنوگ  چیه  يراوشد  یگدنز  نآ  رد  ار  نانآ  و  دندوب ، نادرم  شود  رب  ینیگنـس  راب  اهنز  اهرتخد و  اهگنج ، رد  اصوصخ  اهرتش و 
و ال : ) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دندرک . یم  روگب  هدـنز  ار  دوخ  دازون  نارتخد  ناردـپ  هاگ  هک  دوب  ببـس  نیدـب  دوبن . نادرم  اب 
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يزور ار  اهنآ  امـش و  ام  دیناسرن . لتق  هب  یتسدـگنت  رقف و  میب  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  مهایا : )  مکقزرن و  نحن  قالما  هیـشخ  مکدالوا  اولتقت 
یم هدافتـسا  زینک  راک  دوس  زا  لاح  نآ  رد  و  دوب ، يراد  هدرب  برع  دمآ  رد  عبانم  زا  یکی  دـش ، نایب  هچنآ  ربانب  ماعنا 151 .)  . ) میهد یم 

هدرب شدازون  دش  یم  رادراب  لاح  نآ  رد  ناشزینک  هچنانچ  و  دنتشاد ، یماو  انز  هب  ار  دوخ  نازینک  دمآ ، رد  لیصحت  يارب  زین  هاگ  دندرک .
يدنزرف و  داد ، یم  همادا  انز  راک  هب  دش و  یم  دازآ  زینک  رگا  ( 11  !) زینک کلام  يارب  دوب  يرگید  دوس  دوخ  نیا  دش و  یم  زینک  بحاص 

دارفا زا  دازون  نآ  و  دـش ، یم  هتخانـش  دازون  نآ  ردـپ  هدـش  نییعت  درم  تروص  نیا  رد  درک . یم  نییعت  ردام  ار  دازون  ردـپ  داز ، یم  انز  زا 
یگدامآ هناشن  هک  دـندرک  یم  بصن  ملع  کی  دوخ  هناخ  برد  يالاب  هراک  دـب  نانز  نآ  زین  یهاـگ  ( 12  ! ) تشگ یم  بوسحم  وا  هلیبـق 

لیابق همه  رـصع  نآ  رد  زور . نآ  برع  هعماج  يداصتقا  عضو  هب  دوب  يا  هراـشا  دـش  ناـیب  هچنآ  ( 13 . ) دوب يراک  دـب  يارب  هناخ  نآ  نز 
زا هک  دوب  لاس  رد  یصاخ  ياهنامز  رد  ییاهرازاب  ار  برع  برع  ياهرازاب  دوب : لیذ  حرش  هب  یـصاخ  ياه  مسوم  رد  ییاهرازاب  ار  برع 

قوس ظاکع -  رازاب  اهنآ  همه  زا  رتمهم  دوب . تینما  رد  ناشلام  ناج و  تاقوا  نآ  رد  دندش و  یم  عمج  نآ  رد  برعلا  هریزج  فارطا  همه 
برع لیابق  رگید  شیرق و  هدعقلا  يذ  هام  رد  دوب . هار  زور  هس  هکم  ات  و  زور ، کی  فئاط  ات  نآ  هلـصاف  هک  دوب  دـجن  يالاب  رد  ظاکع - 

ارعـش و ياهرعـش  ندینـش  یگلیبق و  ياهراختفا  شیامن  ياج  الاک ، شورف  دـیرخ و  لحم  رب  هوالع  اـجنآ  دـندش . یم  عمج  رازاـب  نیا  رد 
هار زور  کی  هکم  ات  نآ  نیب  هک  هنجم - )   ) رازاب هب  اجنآ  زا  سپس  دش . یم  هتـسب  ییاهنامیپ  لیابق  نیب  اجنآ  رد  زین  و  دوب . اقلب  ياه  هبطخ 
هک دنتفر  یم  زاجملا -  يذ  قوس  زاجم - )  ) رازاب نآ  زا  سپـس  و  دندرک . یم  تماقا  رازاب  نآ  رد  هدعقلا  يذ  رخآ  ات  و  دـنتفر ، یم  دوب - 
یم هفرع  هب  جـح  کسانم  ءادا  يارب  مهن  زور  رد  هاگنآ  دـندنام . یم  اجنآ  رد  هجحلا  يذ  متـشه  ات  و  تشاد ،  هلـصاف  هفرع  ات  خـسرف  کی 

(14 . ) دنتفر
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ناهج فراعم و  هعماج  نآ  دارفا  دـشاب ، رارق  رب  یهلا  ماظن  يا  هعماج  رد  هک  لاح  نآ  رد  يرـشب .  ای  تسا  یهلا  ای  رـشب  ياه  هعماج  ماـظن 
ار يراک  ره  مدرم  عماوج  هنوگ  نیا  رد  دـنزومآ . یم  نیملاعلا -  بر  شیوخ -  راگدرورپ  زا  ناربمایپ  طسوت  ار  یناگدـنز  ماکحا  ینیب و 

لیلد هب  ار  راک  ره  هعماج  نآ  دارفا  دشاب  يرـشب  نآ  ماظن  هک  يا  هعماج  رد  اما  و  دنتـسه . تسرپ  ادخ  دنهد و  یم  ماجنا  ادخ  ياضر  يارب 
هک يا  هعماج  نایز  دوس و  دـنک  یم  ساسحا  رـشب  هک  اجنآ  زا  هتبلا  دـنهد . یم  ماجنا  دوخ  نایز  دوس و  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوخ و  هتـساوخ 
يا هعماج  دماجنیب . وا  یـصخش  نایز  هب  هچ  رگ  دـهد ، یم  ماجنا  هعماج  هب  ار  يراک  هاگ  تسوا ،  نایز  دوس و  دـنک ، یم  یگدـنز  نآ  رد 

نیطسلف رد  دوهی  یتسینویهـص  هعماج  و  هتـشذگ ،  رد  يزان  ناملآ  هعماج  دننام  تساپ -  رب  يداژن  ساسا  رب  ای  تسا ،  يرـشب  شماظن  هک 
ود ره  رد  دـنمان . یم  زین  یتسرپ  نهیم  ار  نآ  و  تسا ،  یئارگ  یلم  نامه  هک  تساـپ  رب  ینهیم  مه  ساـسا  رب  اـی  و  اـم -  رـصع  رد  یلاغـشا 

هعماج هب  ندیناسر  نایز  دـح  ات  دـهد ، یم  ماجنا  دوخ  هعماج  تحلـصم  يارب  ار  راک  اه  هعماج  هنوگ  نیا  رد  ناسنا  هاگ  روکذـم ، تروص 
یم ماجنا  ادـخ  ياضر  يارب  ار  راـک  تسا و  تسرپادـخ  اـهنآ  رد  ناـسنا  هک  یعماوج  رد  نکیل  نارگید ،  قوقح  هب  زواـجت  رگید و  ياـه 

نیدـب و  رگید . ياه  هعماج  نارگید و  قوقح  هب  زواجت  زرم  ات  اما  دـهد ، یم  ماجنا  دوخ  هعماج  دوس  ای  یـصخش  دوس  يارب  ار  راک  دـهد ،
 ، تیلهاج رـصع  رد  برع  تسا .  تسرپ  ادـخ  هکلب  تسین ،  تسرپ  نهیم  ای  و  تسرپ ،  داژن  تسرپ ،  دوخ  صخـش  نآ  هک  تسا  تروص 

یناسنا ياه  هعماج  نارگید و  هب  ندـیناسر  ناـیز  دـح  اـت  دوخ  هلیبق  دوس  هب  دوخ و  دوس  هب  ار  راـک  ینعی  دوب ، تسرپ  هلیبق  تسرپ و  دوخ 
 - مییامن یم  یـسررب  نیا  زا  دـعب  ار  نآ  لیـصفت  هکنانچ  تسا ،  ینهیم  ای  يداژن  ای  يا  هلیبق  ياـه  هعماـج  هکنآ  هچ  داد . یم  ماـجنا  رگید 

راوتسا ورین  راهچ  هیاپ و  راهچ  ساسا  رب  تیلهاج  رصع  رد  برع  يا  هلیبق  ماظن  مالـسا  زا  لبق  برع  يا  هلیبق  ماظن  ياه  هیاپ  یلاعت .  هلوحب 
يورین مکی -  تسا :  لیذ  رارق  هب  لمجم  نیا  حرـش  هلیبق و  دمآرد  هلیبق 4 -  ناروالد  نانامرهق و  هلیبق 3 -  رعاش  هلیبق 2 -  خیش   - 1 دوب :

هلیبق خیـش  رادربنامرف  هلیبق  دارفا  همه  دوب و  رـشب  ياه  هعماج  رد  اورنامرف  مکاح  هلزنم  هب  زور ، نآ  برع  هعماـج  رد  هلیبق  خیـش  هلیبق  خـیش 
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دوب هلیبق  خیـش  نآ  زا  یگنج  میانغ  کی  راهچ  دوب . هدش  يراذگناینب  میب  مارتحا و  تبحم ،  ساسا  رب  دارفا ، رب  خیـش  ییاور  نامرف  دـندوب .
هللا یلـص  ربمایپ  دادجا  هکم  رد  دوب . هلیبق  دارفا  زا  هدننک و  تیامح  و  هلیبق ،  قوقح  زا  عفادم  و  هلیبق ،  رادـنامهم  يو  نآ  ربارب  رد  و  (، 15)

بلاط وبا   ) وا زا  سپس  و  بلطملادبع )   ) شدنزرف هب  سپس  و  دیـسر ، مشاه )   ) هب تسایر  نیا  هکنآ  ات  دندوب ، هکم  لیابق  خیـش  هلآ  هیلع و 
يرعاش رعش و  يورین  مود -  تسا .  هدوب  ییاه  خیش  رـصع  ره  رد  ار  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  ياه  هریت  زین  هنیدم  رد  دیدرگ . هکم  خیـش  ( 

ظفاح هلیبق و  تاراختفا  رـشان  یمـسر و  يوگنخـس  هلیبق  رعاش  تسا .  هدوب  مارتحا  دروم  گنهرف  ابیز و  رنه  هناگی  برع ،  هعماج  رد  رعش 
یب هتسکشرس و  مصخ  هلیبق ،  رعاش  زا  رعش  تیب  دنچ  ای  هدیصق  کی  اب  هاگ  میتفگ :  هتـشذگ  رد  هک  نانچمه  و  دوب ، هلیبق  فرـش  زا  عفانم 

کی هاگ  و  دش . یم  هتخیر  اه  نوخ  تشگ و  یم  اپ  هب  گنج  هلیبق  ود  نایم  رعش ، تیب  دنچ  ای  هدیـصق  کی  اب  زین  هاگ  و  دیدرگ . یم  وربآ 
سپ و  دش ، یم  هدورس  برع  یمسوم  ياهرازاب  جح و  رد  لیابق  تاعامتجا  رد  زغن  راعشا  دش . یم  هلیبق  ود  یتسود  یتشآ و  ببس  هدیصق 

رد دب  بوخ و  ياه  هشیدـنا  راکفا و  رـشن  هلیـسو  هناگی  رعـش  هنوگ  نیدـب  و  تشگ .  یم  لقتنم  ناهد  هب  ناهد  برع  لیابق  همه  رد  نآ  زا 
باسح هب  ریشمش  ياهورین  لام و  ياهورین  زا  رتالاب  رترب و  هعماج  نآ  رد  ار  رعش  ياهورین  ناوت  یم  ببس  نیدب  و  دوب ، برع  ياه  هعماج 

ییازـسب ریثءات  یندب  يورین  ینامرهق و  اهنآ ، ینیـشنارحص  رـشب و  ییادتبا  ياه  هعماج  رد  اهگنج  رد  ینامرهق  یندـب و  يورین  موس  دروآ .
لبق هکم  رد  تسا .  هدوب  رتشیب  نآ  هباشم  نیشنارحص  ياه  هعماج  يرایسب  زا  زور  نآ  نیـشنارحص  برع  هعماج  رد  ینامرهق  شزرا  دراد .

يورین ییاراد و  هیامرـس  يورین  مراـهچ  دـندوب . شیرق  ناـنامرهق  نیرتروهـشم  دودـبع ) نـبورمع   ) و بلطملادـبع )  نـب  ةزمح   ) مالـسا زا 
ؤم یناسنا  رگید  عماوج  زا  يرایـسب  زا  برع ،  زور  نآ  هعماج  رد  ییاراد  نکیل  تسا ؛  هدوب  رث  ؤم  یناسنا  ياه  هعماج  رد  هشیمه  هیاـمرس 
الا انکلهی  ام  و  ایندلا ... انتایح  الا  یه  ام  : ) دنتفگ یم  دنتـشادنپ و  یم  جرا  یب  تقیقح و  یب  ار  يونعم  ياهـشزرا  اهنآ  هکنآ  هچ  دوب . رترث 

هطقن کی  ( 24 هیثاج /  . ) دـناریم یم  ار  ام  هک  تسا  هناـمز  رهد و  نیا  و  تسین ...  يویند  ینامـسج  يداـم  تاـیح  نیا  زج  يزیچ  رهدـلا :)
دوجو نشور  هطقن  کی  تبثم ،  هطقن  کی  یـشیدنا ،  دـب  تلاـهج و  یگدـنرد و  رـسارس  یناگدـنز  نآ  رد  يداـم  یگدـنز  نآ  رد  تبثم 

هب يدنبیاپ  تبثم  هظقن  نآ  و  زورما . يرـشب  ياه  هعماج  رد  هژیو  هب  هدـش ؛  هدـید  نآ  دـننام  رگید  يرـشب  ياه  هعماج  رد  رتمک  هک  تشاد 
رب یناسنا  ياه  هعماـج  رد  یعاـمتجا  ياـهراک  ناـیرج  مالـسا  زا  لـبق  برع  هعماـج  رد  دادرارق  لوق و  تیمها  تسا .  هدوب  دادرارق  لوق و 

نیب تکرش  رـشب ، یگدنز  جاتحیام  همه  و  کلم ،  الاک ، شورف  دیرخ و  دشاب . یم  هعماج  دارفا  نیب  ياهدادرارق  لوق و  هب  يدنبیاپ  ساسا 
اهرهـش رد  هزورما  دشاب . یم  اهدادرارق  اهلوق و  رب  دامتعا  ساسا  رب  همه  همه و  اهنآ ، خسف  رارق  و  جاودزا ،  دـقع  اهراک ، ماجنا  يارب  دارفا 

ءارجا نماض  یتلود  ياه  هاگتـسد  تروص  نآ  رد  و  دسر ، یم  یتلود  ياه  هاگتـسد  قیدصت  هب  ابلاغ  و  دوش ، یم  هتـشون  اهدادرارق  لوق و 
و دوب ، دوخ  دادرارق  لوق و  هب  صاخـشا  مارتحا  ساسا  رب  اهدادرارق  لوق و  مالـسا  زا  لبق  برع  يا  هلیبق  ياه  هعماج  رد  نکیل  دنتـسه . نآ 

هعماج رد  شیوخ  دادرارق  لوق و  هب  لمع  دـنداد . یم  ناشن  ار  تقادـص  تیدـج و  لامک  شیوخ  دادرارق  لوق و  ءارجا  رد  دوخ  صاخـشا 
رد یگمه  هدرمش ،  مرتحم  ار  وا  رارق  لوق و  زین  صخش  هلیبق  دارفا  مامت  و  دوب ، صخش  يراوگرزب  تفارـش و  رب  لیلد  زور  نآ  برع  ياه 

رگید يا  هلیبق  زا  یبنجا و  درم  هب  یتسه )  نم  دـنزرف  وت   ) هملک کی  نتفگ  اب  هعماج  نآ  رد  دـندوب . اـشوک  دوخ  هلیبق  دارفا  دادرارق  ءارجا 
ردارب وا و  رـسمه  هدـنیوگ و  دـنزرف  یبـنجا  درم  نآ  دوـب  یم  ورد  هدـنیوگ  درم  زا  نـیئآ  نکـسم و  رهــش و  داژن و  تبــسن و  رد  دـنچ  ره 
ءاـملع دـندرب . یم  ثرا  رگیدـکی  زا  تاـفو  زا  سپ  و  دـمآ ؛  یم  رامـش  هـب  وا  هلیبـق  دارفا  زا  نـت  کـی  تبـسن  رد  و  دـش ، یم  شنادـنزرف 
رامـش هب  يو  هلیبق  دارفا  نمـض  هدومن ،  تبث  هدنیوگ  دـنزرف  زورما ، هب  ات  باسنا  ياه  باتک  رد  ار  درم  نآ  زین  برع  باسنا  هدـنروآدرگ 

گنج و حلص و  رد  هلیبق  ود  نآ  دارفا  ود  زا  کی  ره  لاح  نیا  رد  دنتسب ، یم  ینابیتشپ  یتسود و  نامیپ  مه  اب  هلیبق  ود  هچنانچ  دنا . هدروآ 
نالف : ) درک یم  مالعا  هلیبق  زا  يدرف  هچنانچ  زین  و  دندرک . یم  يراکادف  يزابناج و  دـح  ات  دوخ ، نامیپمه  دارفا  فرـش  تیثیح و  زا  عافد 

، دندرک یم  یناشفناج  هیامحلا  تحت  درم  تیامح  هار  رد  ناگتسباو  ناشیوخ و  نادنزرف و  همه  تسا ،)  نم  تیامح  رد  هلیبق  نالف  زا  درم 
رد يراکمه  ناونع  هب  يرگید  اـب  يدرف  رگا  نینچمه  دـندرک . یم  تیاـمح  درم  نآ  زا  دوخ  تبون  هب  کـی  ره  زین  شا  هلیبق  دارفا  ریاـس  و 
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و درک . یم  یناشفناج  دوصقم  هب  هدنریگ  تعیب  ندیـسر  هار  رد  درف  نآ  دندیمان  یم  تعیب )   ) ار نآ  حالطـصا  رد  هک  داد  یم  تسد  يرما 
تموکح ینوناق  چـیه  هک  اجنآ  رد  ینعی  دـندش  یم  ور  هب  ور  ارحـص  رد  رازفا  گنج  بسا و  ياراد  مامت و  شیارآ  اـب  یگنج  درم  ود  زین 

هب نت  زا  ار  مزر  حالس  و  دنیآ ، دورف  بسا  زا  رطاخ  شمارآ  اب  دنتسناوت  یم  ود  ره  یناما )  رد  وت   : ) تفگ یم  يرگید  هب  یکی  رگا  درادن 
دوخ تیناـسنا  تیثیح و  تفارـش و  يارب  يدرف  يا و  هلبیق  يا  هزادـنا  ره  دـنور . باوخ  هب  مه  راـنک  رد  ناـنیمطا  لاـمک  اـب  هدـنکفا ،  رود 
هطقن تیلهاج ،  هعماـج  نآ  رد  كولـس  قـالخا و  نیا  داد . یم  ناـشن  يراوتـسا  دوخ  ناـمیپ  لوق و  هب  هزادـنا  ناـمه  هب  دوب ، لـئاق  مارتحا 
ینعم نآ  هب  هن  میتشاد  ناـیب  هچنآ  ( 16  ! ) تفای ناوت  یمن  ار  نآ  دـننام  اـم  رـصع  رد  هک  دوب  هعماـج  نآ  رد  نتـسیز  يارب  یتبثم  نشور و 
برع لیابق  هکلب  دمآ ؛  یمن  دـیدپ  یفالتخا  هاگچیه  تشاد  تموکح  نآ  رد  ریـشمش  روز و  هک  گنج  لاح  رد  زج  بارعا  نیب  هک  تسا 

لح يارب  لاح  نیا  رد  دـش . یم  هدیـشک  همکاحم  هب  نآ  راک  هک  تسا  هدوب  ییاهعازن  اهفالتخا و  رـشب  ریاس  دـننام  زین  ار  لئابق  نآ  دارفا  و 
عفر يارب  هشیمه  يرـشب  ياـه  هعماـج  رد  برع  ماـکح  دـمآ . دـهاوخ  نآ  حرـش  هک  دـنا  هتـشاد  دوجو  ییاـهمکاح  برع ،  ناـیم  رد  عازن 

زا زین  مالـسا  زا  لبق  برع  هعماج  دننک . یم  عوجر  اهنآ  هب  اهتموصخ  لصف  يارب  مدرم  هک  دـنراد  دوجو  ییاهمکاح  اهرواد و  اه  فالتخا 
تماقتسا هوالع  هب  یگنازرف ،  تیارد و  هب  برع  نایم  رد  هک  رتشیب  ای  درف  کی  رـصع ، ره  رد  اهعازن  عفر  يارب  و  دوبن ، ینثتـسم  هدعاق  نیا 
صاخـشا نیا  دنتفریذپ . یم  يواعد  لصف  تموکح و  هب  ار  اهنآ  برع  لئابق  دارفا  همه  هک  هتـشاد  دوجو  دـنا  هدوب  روهـشم  يراکتـسرد  و 

هک دـمآ  یم  دوجو  هب  هلیبق  ود  ای  درف  ود  نیب  یلکـشم  برعلا  ةریزج  ياج  ره  رد  و  دـندش ، یم  هدـیمان  ماکح  نآ :  عمج  مکاح )   ) مکاح
 ( بلاطوبا  ) وا دنزرف  سپـس  و  بلطملادبع )   ) هکم رد  دنتفر . یم  همکاحم  هب  اهمکاح  نآ  دزن  کیدزن  رود و  هار  زا  دوب  همکاحم  دـنمزاین 

لقتـسم یثحب  رد  نونکا  نآ .  فارطا  برعلا و  ةریزج  لک  رد  برع  عضو  دوب  نینچ  ( 17 . ) دندوب برع  ماکح  زا  دوخ  رـصع  رد  کی  ره 
 . یلاعت هلوحب  میئامن  یم  يرتشیب  یسررب  ار  هنیدم  هکم و  لها  عضو 

مالسا زا  لبق  هنیدم  هکم و  عضو   - 3

همه زا  شیب  هشبح ،  قارع و  ناریا و  ماش و  هب  یتراجت  ياهرفـس  رثا  رد  هکم  لـها  هکم  لـها  گـنهرف  هکم 1  هنیدـم و  رد  گنهرف  فلا 
ار اهنآ  موسر  تاداع و  يراصن  دوهی و  باتک  لها  اب  ترشاعم  رثا  رد  و  دنتـشاد ؛ ییانـشآ  دوخ  رـصع  ندمتم  ياهتلم  ياهگنهرف  اب  برع 

صوصخب هکم  فارطا  رد  برع  ياهرازاب  اـب  ندوب  رواـجم  هرمع و  جـح  يارب  هکم  هب  برع  لـیابق  ندـمآ  رثا  رد  نینچمه  دنتـسناد . یم 
مالسا زا  شیپ  دوب . برع  لیابق  نایم  رد  هجهل  نیرتحیـصف  شیرق  هلیبق  هجهل  نابز و  دوب  برع  ءابطخ  ارعـش و  هاگنالوج  هک  ظاکع  قوس 

دوهی و موق  اب  ناشناکیدزن  سامت  رثا  رد  هنیدم  لها  هنیدم  لها  گنهرف   2 ( 18 . ) دندوب هتخومآ  نتـشون  ندناوخ و  هکم  لها  زا  رفن  هدفه 
ندناوخ جرزخ  سوا و  رد  رفن  هدزای  هنیدم  رد  مالسا  زا  لبق  دندینـش . یم  اهنآ  زا  هک  دوب  نامه  ناشیگنهرف  تاعالطا  رتشیب  دوهی ، ءاملع 

زین ار  يزادـنا  ریت  يروانـش و  نتـشون  ندـناوخ و  هکنآ  لیلد  هب  دـندیمان ؛  یم  لـماک  ار  دارفا  نیا  زا  نت  تفه  دـندوب . هتخومآ  نتـشون  و 
لها یعامتجا  یـسایس و  عضو  ب  ( 19 . ) دـش یم  رادروخرب  لـماک  بقل  نیا  زا  دوب ، هتخومآ  ار  نف  هس  نیا  سک  ره  و  دـندوب ، هتخوـمآ 

. دوب امرفمکح  نانآ  رب  يا  هلیبق  ماـظن  هدوب ،  برعلا  ةریزج  نیـشنارحص  لـیبق  همه  دـننامه  یـسایس  عضو  هنیدـم  هکم و  رد  هنیدـم  هکم و 
رد هکم  رد  یعاـمتجا  یـسایس و  عضو   1 تشاد .  رایـسب  توافت  رگیدـکی  اب  دومن ، میهاوخ  هظحالم  هکنانچ  ودـنآ  یعامتجا  ماـظن  نکیل 

برع لیابق  ریاس  رب  يزارفندرگ  ببس  دوخ  نیا  و  دنتخانش ، یم  میهاربا  لیعامـسا و  نادنزرف  زا  ار  دوخ  بسن  ظاحل  زا  شیرق  لیابق  هکم 
هرمع و جح و  يارب  دـندوب  يراصن  دوهی و  هک  اه  نآ  زا  یکدـنا  زجب  برع  لیابق  همه  هک  ادـخ  هناخ  اب  ترواجم  نینچمه  دوب . هدـیدرگ 

شیج ندیـسر  تکاله  هب  ناتـساد  زا  سپ  زین  و  دوب . هدـیدرگ  هکم  لها  تاهابم  رخف و  دـیزم  هیام  زین  نآ  دـندمآ ... یم  اجنآ  هب  تراـیز 
لیابق رد  تهج  یب  زیزع  عون  کی  هدینابـسچ ،  دوخ  شیر  هب  شیرق  زین  ار  نآ  دوب  هدـمآ  ادـخ  هناـخ  ندرک  بارخ  دـصق  هب  هک  ههربا )  )

ياهتورث ندش  اراد  و  سکعلاب ،  هشبح و  نمی و  هب  قارع  ماش و  ناریا و  زا  اهنآ  تراجت  ببـس  هب  رگید  فرط  زا  و  دندوب . هدیدرگ  برع 
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زا دوب و  هتفای  جاور  اهنآ  نایم  رد  نایغط ،  ربکت و  انز و  يراوخ و  ابر  نوچمه  تارکنم ،  اشحف و  عاونا  دوب ، هقباس  یب  برع  رد  هک  نالک 
 ( ینغتسا هار  نا  یغطیل  ناسنالا  نا  : ) دندوب هتشگ  همیرک  هیآ  نیا  قادصم  نانآ  دندوب . ریظن  یب  برعلا  ةریزج  رد  رصع  نآ  رد  تهج  نیا 
 ، تشاد دوجو  هکم  رد  رـصع  نآ  رد  هک  یقالخا  داسف  یهابت و  6 و 7 ) قلع /  . ) دنیب یم  رگناوت  ار  دوخ  هک  هاگنآ  دـنک  یم  نایغط  ناسنا 
دای ار  دراوم  نیا  هلمج  نآ  زا  ناوت  یم  هک  هدوب  يددـعتم  لـماوع  هجیتن  رما  نیا  تسا .  هدوبن  نآ  دـننامه  برعلا  ةریزج  ياـجک  چـیه  رد 

روجف و قسف و  زا  هچنآ  هکم ،  رد  تماقا  ماگنه  هب  تراجت و  زا  تغارف  مایا  رد  دـندوب ، تمایق  زور  تثعب و  رکنم  هکنآ  رثا  رد  مکی  درک :
هب تراجت ،  رفس  يارب  شیرق  نادرم  زا  يا  هتسد  لاس  مامت  رد  هک  اجنآ  زا  مود  دنداد . یم  ماجنا  دوب ، ناشسرتسد  رد  اه  ینارتوهـش  عاونا 
 ، برع هعماج  رد  یباجح  هنوگ  چیه  ندوبن  اب  و  دندوب ، درم  یب  اه  نآ  ياه  هداوناخ  لاس  زا  اه  هام  دنتفر ، یم  ریسدرس  ای  ریـسمرگ  قطانم 

هنوگ همه  یناوارف  رثا  رد  موس  تسا .  هدوبن  اه  هداوناخ  نآ  اب  دـندوب  هتفرن  تراجت  هب  هک  ینارتوهـش  نادرم  شزیمآ  زا  یعنام  هنوگ  چـیه 
 . تسا هدوب  ناـشنانز  نادرم و  یـسرتسد  رد  یـسنج  ياهـشزیمآ  هنوگ  همه  شیرق ،  فارـشا  ياهنادـناخ  رد  هدرکن  جاودزا  زینک  مـالغ و 

لها رتشیب  ییاسانـش  يارب  برع .  رگید  عماوج  همه  زا  شیب  هکم  رد  رکنم  اشحف و  عاونا  راشتنا  رد  دندوب  يرث  ؤم  لماوع  هدش  دای  لئاسم 
. دندز رامق  رتش  دـص  رب  ماشه  دـنزرف  صاع  اب  بلطملادـبع  دـنزرف  بهلوبا  مییامن :  یم  افتکا  یناغا )   ) باتم زا  ناتـساد  نیا  رکذ  هب  هکم 
ار ودرگ  ای  گنس  نآ  و  دندش ، یم  رود  نآ  زا  سپس  دندرک . یم  دوگ  ار  نیمز  ییودرگ  ای  یگنس  هزادنا  هب  هک  دوب  نانچ  اهنآ  رامق  راک 
رب هرابود  درب . صاع  زا  رتش  دص  بهلوبا  رامق  نیا  رد  دوب . هدرب  شبحاص  تفرگ ،  یم  اج  لادوگ  رد  هچنانچ  و  دـنتخادنا ، یم  نآ  لخاد 
یم بلطملادبع  دنزرف  يا  تفگ :  بهلوبا  هب  صاع  تخاب  رامق  رد  تشاد  هچنآ  صاع  و  درب ، بهلوبا  مه  زاب  دندز  رامق  رگید  رتش  دـص 

گنـس زاب  دشاب . تفگ :  بهلوبا  میوش .  يرگید  هدـنب  کی  مادـک  مینادـب  ات  مینز  رامق  ات  ایب  تسا .  هدـش  تسود  وت  اب  رامق  گنـس  منیب 
، ردـب گنج  رد  هکنآ  ات  داد . یم  جارخ  بهلوبا  هب  صاع  نآ  زا  سپ  دـش . کلام  یگدـنب  هب  ار  صاع  درب و  بهلوبا  دـندنکفا و  ار  راـمق 
هب ار  صاع  بهلوبا  دـسرفب ، دوخ  ياج  هب  ار  یـسک  هکنآ  ای  دـنک ، تکرـش  نآ  رد  تسیاـب  سک  همه  دنتـشاد  ررقم  شیرق  هک  یماـگنه 

یقالیی رهش  فئاط  عضو  ( 20 . ) دش هتشک  ردب  گنج  رد  وا  نکیل  دزاس . دازآ  ار  يو  تشگزاب  زا  سپ  درک  طرـش  و  داتـسرف ، دوخ  ياج 
نامز نآ  رد  دوب ، هدراذـگ  رثا  تشاد  رارق  نآ  یخـشرف  هدزاود  رد  هک  هکم  یقالیی  رهـش  فئاط  رد  هکم ،  رد  رکنم  اـشحف و  راـشتنا  هکم 

 ، هکم لها  زا  سپ  ببـس  نیمه  هب  دیاش  دنتـشاد . انکـس  اجنآ  رد  شیرق  نادنمتورث  زا  یهورگ  و  دندوب ، فیقث  هلیبق  زا  فئاط  لها  رتشیب 
هک ار  لـیذ  ناتـساد  فیقث  فئاـط و  رب  شیرق  عضو  رثا  ندـش  نشور  يارب  نونکا  ( 21 . ) دـندوب يراوخ  ابر  انز و  هب  روهـشم  فئاط  لها 
هب ار  وا  هک  ینامز  رد  و  هیمـس )   ) مان هب  تشاد  یکزینک  فئاـط  رد  یفقث  هدـلک  نب  ثراـح  میراد :  یم  هضرع  دـنا ، هدرک  لـقن  نیخروم 
هب يرفـس ،  زا  تشگزاب  لاح  رد  نایفـسوبا  ناوا  نآ  رد  تفرگ ،  یم  جارخ  وا  يانز  بسک  زا  دوب و  هدروآ  رد  دوخ  یمور  مـالغ  جاودزا 
يا هراکدب  نز  ایا  دیشک ، ازارد  هب  مرفس  تفگ :  وا  هب  هتفر  شورف  یم  یلوس  میرموبا  دزن  بارش  ندیشون  ندروخ و  زا  سپ  دیسر . فئاط 

. دوب يرجه  لوا  لاس  خـیرات  نآ  و  دروآ ، اـیند  هب  ار  داـیز )  ) هیمـس هعقاو ،  نیا  زا  سپ  دـیناسر . هیمـس  هب  ار  وا  میرموبا  يراد ؟  تسد  رد 
نامه لیلد  هب  هیواعم )   ) يرجه ای 42  لاس 41  رد  هکنآ  ات  دندناوخ ؛ یم  دوب  هیمـس  رهوش  هک  یمالغ  یمور  دیبع  دـنزرف  تسخن  ار  دایز 

و دندناوخ . یم  نایفـسوبا  دنزرف  ار  دایز  هیما  ینب  تموکح  نایاپ  ات  دناوخ و  دوخ  ردارب  دوخ و  دـنزرف  ار  دایز  هیمـس ،  اب  نایفـسوبا  يانز 
میتفگ هکنانچمه   1 درب : یپ  هتکن  ود  هب  ناوـت  یم  ناتـساد  نیا  زا  ( 22 . ) دـندناوخ هیبا )  نب  دایز   ) ار وا  سابعلا  ینب  ناـمز  رد  نآ  زا  سپ 

لاب تغارف  لاح  رد  دوخ و  رهش  رد  نیمه  هن  شیرق   2 دندوب . هدرک  هدولآ  دوخ  قالخا  هب  ار  فیقث  هلیبق  فئاط و  رهش  شیرق  نادنمتورث 
دیاش دنتشاد . یمن  رب  دوخ  هدیهوکن  شور  قالخا و  زا  تسد  زین  رگید  ياهرهش  رد  رفس و  لاح  رد  هکلب  دنتـشاد ، يراکدب  يراسگیم و 

، دنتشگ ناناملـسم  تسد  ریـسا  شیرق  زا  نت  داتفه  ردب  گنج  زا  دعب  دروآ : باسح  هب  رما  نیا  يارب  رگید  يدهاش  ار  لیذ  ناتـساد  ناوتب 
دراد او  ار  دوخ  زینک  ود  زا  یکی  ات  تساوخ  قفانم  یبا )  نب  هللادبع  . ) دـندوب زین  شیرق  ناگرزب  نادـنمتورث و  زا  یعمج  نانآ  نایم  رد  هک 

نآ و  دیازب . يدنزرف  و  دوش . هلماح  وا  كزینک  دیلپ ، لمع  نآ  هجیتن  رد  هکنآ  دـیما  هب  دوش  رتسبمه  شیرق  دـنمتورث  يارـسا  زا  یکی  اب  ات 
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برع فرع  رد  هک  ار  دوخ  هداز  اـنز  دـنزرف  هداد ،  ینـالک  لوپ  یبا  نب  هللادـبع  هب  هکم ،  هب  تشگزاـب  ندـش و  دازآ  زا  سپ  یـشیرق  درم 
و دـنداد ؛ یمن  دـیلپ  راـک  نیا  هب  نت  مادـک  چـیه  كزینک  ود  نآ  دربـب . هکم  هب  دـنک و  دازآ  درخب و  وا  زا  دـش  یم  یبا  نب  هللادـبع  کـلم 

مکتایتف اوهرکت  و ال  : ) دندرک لزان  ار  هکرابم  هیآ  نیا  هراب  نیا  رد  دنوادخ  دـندرک . تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هب  ماجنارس 
لام عمط  يارب  دـننک ، ظفح  ار  دوخ  تفع  دـنهاوخ  یم  هک  ار  دوخ  ناکزینک  ایندـلا . )... ةایحلا  ضرع  اوغتبتل  انـصحت  ندرا  نا  ءاغبلا  یلع 
نینچ یبا  نب  هللادـبع  زا  یـشیرق  دـنمتورث  درم  نآ  هکنآ  رب  دراد  تلـالد  ناتـساد  نـیا  (. 43  / رون ( ) 23 ...) دـینکم راداو  انز  هب  اربج  اـیند ،

رگنایب هک  ار  یناتـساد  ثحب  نیا  همتاـخ  رد  دـنوش . رتسبمه  وا  اـب  اـت  تساوخ  یم  نازینک  زا  يو  لـیلد  نیمه  هب  و  دوب ، هدرک  یتساوخرد 
زا یهورگ  يرجه ،  مهن  لاس  رد  میدرگ :  یم  روآدای  دـشاب ، یم  ءاشحف  باکترا  يراسگیم و  هب  تیلهاج  نارود  رد  هجوت  نایاش  مامتها 

دوخ نیب  رمخ ، برـش  اـنز و  كرت  دروم  رد  تقو  نآ  رد  دـنریذپب . ار  مالـسا  یئاهطرـش  اـب  اـت  دـندمآ  هنیدـم  هب  فئاـط  زا  فیقث ،  هلیبـق 
طرش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  تیاهن  رد  و  دنکن )! انز  دروخن و  بارـش  دنک و  ربص  دناوت  یمن  فیقث  : ) دنتفگ دندرک و  تروشم 

یتعیبط دنشاب ، هک  يا  هعماج  ره  رد  دوهی  ببس  نیدب  ( 24 . ) دننک كرت  ار  دیلپ  راک  ود  نیا  هک  دندرک  لوبق  راچان  هب  تفریذـپن ،  ار  اهنآ 
، دنراد شیوخ  رد  هک  ییوج  لومت  يزودنارز و  يوخ  قلخ و  اب  نینچمه  دنشاب . یم  راشقا  ریاس  رب  يزارفندرگ  یپ  رد  هتشاد ،  وج  هطلس 

ندرگ فدـه  ود  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ناـنآ  دـنراد . تفگـش  ییوپاـکت  دـشاب  هک  يا  هلیـسو  ره  اـب  رگید  ماوقا  ياـهتورث  بحاـصت  يارب 
هدوب اهنآ  سرتسد  رد  هک  يا  هلیسو  ره  هب  دنا  هدوب  هک  يا  هعماج  ره  رد  اهنامز و  همه  رد  ناشیا  تورث  بحاصت  ماوقا و  ریاس  رب  نتخورفا 

ره رد  دنـسر ، یمن  دوخ  فادها  هب  دشاب ، هتـشاد  راوتـسا  یقالخا  هک  يا  هعماج  رد  دوهی  هک  اجنآ  زا  زین  و  دـنا ، هدومن  یم  کسمت  تسا 
نیا هب  هجوت  اب  دندرگ . یم  هعماج  نآ  رد  يزیگنا  هنتف  روآ  شتآ  و  داسف ، هنوگ  همه  يراب و  دنب و  یب  هعاشا  ءاشنم  دنـشاب ، هک  يا  هعماج 

و دوب ، رـشتنم  اهنآ  نایم  رد  نتـشون  ندناوخ و  دندوب . زارفندرگ  دنمتورث و  یمدرم  برع ،  زور  نآ  هعماج  رد  نانآ  دوهی ، ياه  هصیـصخ 
مدرم هدوت  نایم  رد  ار  اه  هشیدنا  نیمه  و  دنتسناد ؛  یم  ینامسآ  باتک  نیلوا  تعیرش و  لها  و  رـشب ، هدیزگرب  لیئارـسا و  لسن  زا  ار  دوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  تثعب  زا  ار  تاروت  ياهیئوگـشیپ  ندرک ،  تلیـضف  راهظا  يارب  نانآ  دندوب . هداد  راشتنا  زین  برعلا  ةریزج 
 ، تسا کیدزن  ربمایپ  نآ  ندش  ثوعبم  دنتفگ : یم  دنتشاد و  یم  نایب  ار  ترـضح  نآ  روهظ  تامالع  و  دندرک ، یم  لقن  هنیدم  لها  يارب 

ربمایپ نآ  هکنآ  دـیما  هب  دوب  سوا  هلیبق  زا  ورمع و  دـبع  شمان  هک  رماعوبا )  ) دـش ببـس  اهیئوگـشیپ  نیا  دوب . دـهاوخ  هنیدـم  وا  هاگیاج  و 
بهار رماعوبا  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دیشوپ ، یم  سالپ  وا  ( 25 . ) دروآ ادخ  تدابع  هب  ور  هنیدـم ،  هب  ربمایپ  ترجه  زا  لبق  زا  لبق  دوش  دوعوم 

رد هنیدم  رد  دوهی  ( 26  ! ) تشاذگ ینکـشراک  ربانب  دشن ، ربمایپ  شدوخ  هک  دید  دومرف و  ترجه  هنیدم  هب  ربمایپ  هک  هاگنامه  و  دندیمان .
هاگ هک  اجنآ  ات  دنتـشاد ؛ یم  او  گنج  هب  ار  هلیبق  ود  نآ  و  دـندرک ، یم  يزیگنا  هنتف  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  نیب  ناشیگـشیمه ،  يوخ  رثا 

یتسود و ناـمیپ  دوهی ، ياـه  هلیبـق  زا  یکی  اـب  جرزخ  سوا و  هلیبـق  ود  زا  کـی  ره  دـش . یم  اـپرب  هلیبـق  ود  نآ  نیب  نینوخ  ییاـه  گـنج 
يدوس هار  زا  درک . یم  هراجا  گنج  حالس  دوخ  يدوهی  نامیپمه  هلیبق  زا  یجرزخ  ای  سوا  هلیبق  نآ  گنج ،  لاح  رد  و  دنتشاد ، يرایمه 

رد اکیرمآ  سور و  راک  دننام  تسرد  دـش ! یم  جرزخ  ای  سوا  هلیبق  دـیاع  یگدـنامرد  ای  یگراچیب  و  دـش ، یم  يدوهی  هلیبق  دـیاع  نالک 
رـصع نامه  رد  هک  نمی  هکم و  لها  لیابق  لاح  اب  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  لاح  هسیاقم  اب  موس ...!  ناهج  رد  دوخ  نانامیپمه  اب  اـم ، رـصع 

لها مدرم  تسا !  هدوب  دوهی  لـیابق  يزیگنا  هنتف  رثا  رد  اـهگنج  نآ  هک  ددرگ  یم  نشور  دـندرب ، یم  رـس  هب  زیمآ  تملاـسم  یتـسیزمه  رد 
نآ ترجه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  دروخرب  زا  لبق  جرزخ ،  سوا و  هلیبق  ود  هکنآ  ات  دندرک ... یم  تسیز  یلاح  نینچ  رد  هنیدـم 

دننک ادیپ  یهاش  دوخ  يارب  هتشگ ،  قفتم  یگمه  هک  دندید  نآ  رد  ار  جالع  و  دندش ، دوخ  یگراچیب  جالع  ددصرد  هنیدم ،  هب  ترـضح 
ار یبا )  نب  هللادـبع   ) ینعی هنیدـم ؛  لها  ناگرزب  زا  یکی  راـک  نیا  يارب  دوشن . اـپرب  ناـنآ  نیب  گـنج  رگید  اـت  دنـشاب ، وا  رادربناـمرف  هک 
ور هب  ور  ربمایپ  اب  هکم  رد  هک  دندوب  راک  نیا  يارب  دوهی  زا  ییاهرهوگ  ندـیرخ  وا و  يارب  یهاش  جات  نتخاس  راک  رد  و  دـندرک ، باختنا 
اب ار  يو  و  دـندروآ ، ناـمیا  ترـضح  نآ  هب  ور  نیا  زا  تسوـمه .  دـنداد  یم  ربـخ  وا  تثعب  زا  دوـهی  هک  يربماـیپ  هک  دنتـسناد  و  دـندش ،
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لها همه  نیب  ترـضح  نآ  روتـسد  ییامنهار و  هب  هنیدم ،  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندمآ  زا  سپ  دندومن . توعد  هنیدـم  هب  شنارای 
یمن يدـعت  يرگید  رب  هنیدـم  لها  زا  سک  چـیه  نامیپ  نآ  هجیتن  رد  هک  دـش ، اضما  هتـشون و  ینامیپ  جرزخ  سوا و  دوهی و  لیابق  هنیدـم 
یسک لبق  زا  هک  يزواجت  ربارب  رد  هنیدم  لها  همه  زین  و  درک ؛ یم  تموکح  نآ  دروم  رد  ربمایپ  دومن ، یم  يدعت  یـسک  هچنانچ  و  دومن ؛
نکاس دوهی  لیابق  اب  هدهاعم  ناناملـسم و  نیب  يردارب  توخا و  نامیپ  هجیتن  و  ( 27 . ) دندوب مه  نابیتشپ  دش ، یم  اهنآ  رب  هنیدـم  جراخ  زا 

نایب مالـسا  زا  لبق  برع  عضو  زا  هچنآ  هب  هجوت  اب  ددرگ . یم  نشور  راکـشآ و  زور  نآ  برع  يوخ  قلخ و  تاداع و  هب  هجوت  اب  هنیدم ، 
 . میئامنب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  هب  هاتوک  يرظن  میناوت  یم  نونکا  دش ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  هب  هاتوک  یهاگن 

تثعب زا  شیپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دادجا 

زا و  دـندوب . هکم  رد  شیرق  هلیبق  سیئر  خیـش و  دنتـشاد ، ربخ  دنتخانـش و  یم  برع  هک  اجنآ  ات  همه ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دادـجا 
نآ رد  بآ  ندـیناسر  جاجح و  ماـعطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دادـجا  دـندوب ، مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  هکم  مدرم  ناـنامهم  هک  اـجنآ 

 : ياهمان هب  دوب  دنزرف  راهچ  ار  فانم  دـبع  دیـسر . فانم )  دـبع   ) هب تسایر  نیا  هکنآ  ات  دنتـشاد ؛ هدـهع  هب  ار  نازوس  ياه  هرد  اههوک و 
رب تسایر  هرابرد   ( سمـشدبع  ) و مشاه )   ) نایم فانم  دـبع  تاـفو  زا  سپ  مشاـه  تساـیر  ( 28  . ) بلطم لفون و  سمـش ،  دـبع  مشاـه ، 

. دیدرگ دوخ  ناردپ  زا  رتروآ  مان  شیوخ  راگزور  رد  و  دش . زوریپ  يریگرد  نآ  رد  مشاه  دش . اپ  هب  دـیدش  تموصخ  يریگرد و  شیرق 
یم ماش  هب  ناشیراجت  ناوراک  ناتـسبات  رد  دراذگ . ناینب  شیرق  يارب  ار  ناتـسمز  ناتـسبات و  یتراجت  رفـس  ود  هک  دوب  یـسک  نیلوا  مشاه 
یم ءاتـشلا ) ۀلحر   ) ار نآ  و  دنتفر ، یم  اقیرفآ  هشبح و  هب  نمی  هار  زا  ناتـسمز  رد  و  دـندیمان . یم  فیـصلا )  ۀـلحر   ) ار رفـس  نآ  و  تفر ، 

ناما دوب ، ماش  رد  هک  مور  هاشداپ  رـصیق  زا  تسخن  مشاه  دوبن ، ناما  رد  يرگتراغ  میب  زا  يا  هلیبق  ای  درف  چـیه  هک  ناـمز  نآ  رد  دـندیمان .
لیابق زا  کی  ره  زا  هکم ،  هب  ماش  زا  تشگزاب  رد  سپـس  و  تفرگ ،  رـصیق  تموکح  ورملق  رد  شیرق  یتراجت  ياـهناوراک  يارب  يا  هماـن 

. دنشاب ناما  رد  نانآ ،  ياهنیمز  زا  روبع  لاح  رد  شیرق  یناگرزاب  هلفاق  هک  تفرگ  نامیپ  دندوب ، یناگرزاب  هلفاق  هار  رـس  رد  هک  زین  برع 
تفر هراشا  نادب  زین  هتشذگ  رد  هک  برع  لیابق  اب  شیرق  ياهنامیپ  مان  دیدرگ . نیمءات  یتراجت  ریسم  رد  اه  هلفاق  نآ  تینما  هنوگ  نیدب  و 

یم فرط  رب  یطحق  هکنآ  ات  درک ، یم  ماعطا  ار  هکم  لها  یطحق  ياهلاس  رد  مشاه  دوب . فـالیا )   ، ) تسا هدـش  داـی  مه  میرک  نارق  رد  ، 
دنام و هنیدم  رد  یملـس  درک . جاودزا  جرزخ  هلیبق  زا  دیز  رتخد  یملـس )   ) اب و  دـمآ ، دورف  هنیدـم  رهـش  رد  ماش ،  هب  يرفـس  رد  يو  دـش .

تافو مشاه  هک  هاگنآ  دازب . بلطملادـبع )   ( ) هیبش  ) مان هب  يدـنزرف  یملـس  جاودزا  نیا  هجیتن  رد  داد . همادا  دوخ  تراجت  رفـس  هب  مشاـه 
هب ار  دوخ  یناگرزاب  ياهناوراک  دـنناوتن  ببـس  نیدـب  و  دـنوش ، هریچ  اهنآ  رب  برع  لیابق  ادابم  هک  دندیـساره  دوخ  رب  شیرق  لیابق  درک ،

يدنچ دندرک . نامیپ  دهع و  دیدجت  ناریا  هاشداپ  يرسک  هشبح  یشاجن  اب  لفون ،  سمـش و  دبع  مشاه ،  ردارب  ود  ببـس  نیدب  دنرب . راک 
مشاه دوخ  ردارب  دنزرف  تفر و  هنیدم  هب  بلطم  دیسر . فانم  دبع  دنزرف  بلطم )   ) ناشردارب هب  هکم  تسایر  و  دندرک ، تافو  ود  نآ  دعب 

تــسایر دــیدرگ . لـقتنم  بلطملادــبع  شا  هدازردارب  هـب  بـلطم  تاـفو  زا  سپ  شیرق  تساـیر  دروآ . هـکم  هـب  ار  بلطملادــبع  ینعی  ، 
تسخن دوش : هدرتسگ  زاجح  ياهارحـص  شیرق و  لیابق  رد  شناکاین  زا  شیب  بلطملادبع  تسایر  هک  دش  ببـس  رما  نیدنچ  بلطملادبع 

، داد ماجنا  بلطملادبع  هک  دوب  يا  هتسیاش  ياهراک  رگید  رما  و  دوب . ناطحق  ناندع و  برع  گرزب  هریت  ود  ره  داژن  هلالس و  زا  يو  هکنآ 
دنچ یلماوع  هجیتن  رد  و  دوب ، مارحلا  هللا  تیب  جاجح  هکم و  لها  هدافتسا  دروم  ادخ  هناخ  رد  لیعامسا  نامز  زا  هک  مزمز  هاچ  ندنک  دننام 

شدنزرف هناگی  هارمه  هب  شیرق ،  اب  ییاهشکمشک  زا  سپ  بلطملادبع  تسناد .  یمن  ار  نآ  لحم  یسک  دوب و  هدش  نوفدم  كاخ  ریز  رد 
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بلطملادـبع نب  هللادـبع  درک . لـیبس  يا  هدنـشون  ره  رب  ار  نآ  بآ  سپـس  و  دروآ ، نوریب  كاـخ  ییاـه  هدوـت  ریز  زا  ار  هاـچ  نآ  ثراـح 
، دنک تیانع  وا  هب  رسپ  هد  دنوادخ  رگا  درک  رذن  لاح  نآ  رد  دوبن ، يروای  ثراح  شدنزرف  هناگی  زج  هاچ ،  نیا  ندنک  رد  ار  بلطملادبع 
. دمآ نوریب  هللادبع )   ) شدنزرف نیرت  کچوک  مان  هب  ینابرق  هعرق  دش ، رـسپ  هد  ياراد  هک  هاگنآ  و  دنک . ینابرق  ادـخ  هار  رد  ار  رـسپ  کی 
دندمآ و شیپ  دندوب ، هدمآ  درگ  اجنآ  رد  هک  شیرق  ناگرزب  دنک . ینابرق  ادخ  هناخ  ربارب  رد  ار  هللادـبع  شدـنزرف  تساوخ  بلطملادـبع 
! درک دنهاوخ  ینابرق  امـش  دننام  ار  دوخ  نادنزرف  زین  رگید  یناردپ  و  شیرق ،  زا  نارگید  يارب  دوش  یم  يا  هنیـشیپ  امـش  راک  نیا  دنتفگ :

هعرق رتش  دص  مان  هب  رگا  دشکب . هعرق  هللادبع  رتش و  دص  مان  هب  ندرک  ینابرق  رد  بلطملادبع  هک  دش  نآ  رب  رارق  اهوگتفگ ، نیا  هجیتن  رد 
نوریب رتش  دص  مان  هب  هعرق  دندیـشک  هعرق  نوچ  دزاس . ینابرق  ار  وا  دمآ ، رد  هللادبع  مان  هب  هکنانچ  و  دـنک ، ینابرق  ار  رتش  دـص  دـمآ ، رد 
ماعطا ار  شتـشگ  و  تخاس ،  ینابرق  ار  رتش  دص  بلطملادبع  دمآ . رد  رتش  دص  مان  هب  هعرق  راب  هس  هکنآ  ات  تفریذپن ،  بلطملادبع  دـمآ .

ار بلطملادبع  ببـس  نیدب  و  درک . هدـنز  اه  هرطاخ  رد  لیعامـسا ،  راک  نیا  تفای .  یئاهر  ندـش  ینابرق  زا  هللادـبع  ناس  نیدـب  و  درک ....
يدنزرف جاودزا  نیا  هجیتن  رد  درک . باختنا  هللادبع  شدنزرف  يرـسمه  يارب  ار  بهو )  تنب  هنمآ   ) بلطملادـبع دـندیمان . یناث )  میهاربا  )

هک دوب  ردام  مکش  رد  ربمایپ  لیفلا  ماع  ( 29 . ) دمآ ایند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  بلطملادبع - )  نب  هللادبع  نب  دـمحم   ) مان هب 
یگنج ياه  لیف  هوبنا و  يرکشل  اب  هشبح  ياورنامرف  ههربا )   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تدالو  لاس  رد  درک . تافو  هللادبع  شردپ 

تسیرگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  و  تفر ،  هکم  ياه  هوک  زارف  رب  بلطملادبع  دمآ . ادخ  هناخ  ندرک  بارخ  يارب  هکم  يوس  هب  نمی  زا  ، 
ياه ناتساد  نیا  تخاس .  كاله  ار  اهنآ  همه  و  داتسرف ، ههربا  شیج  رب  ار  لیبابا )   ) ناگدنرپ و  دیناسر ، تباجا  هب  ار  وا  ياعد  دنوادخ  . 

 ( لیفلا ماع   ) برع ار  لاس  نیا  دـش . يو  يارب  صاـخ  یمارتحا  شیادـیپ  ببـس  و  دـیدرگ ، روهـشم  برعلا  هریزج  لـیابق  رد  بلطملادـبع 
بلطملادبع شدج  تلافک  تحت  تسخن  ترضح  نآ  دمآ . ایند  هب  لاس  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذگ  هکنانچ  و  دندیمان .

و دـش ، رامیب  زین  بلطملادـبع  شدـج  دیـسر ، یگلاس  تشه  نس  هب  هک  هاـگنآ  و  درک . تاـفو  هنمآ  شرداـم  هک  دوب  لاـسدرخ  زونه  دوب .
زا سپ  بلاط  وبا  تسایر  درک . تافو  سپـس  و  دراذگاو ، بلاطوبا )   ) دـنمورب دـنزرف  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دوخ  هون  تلافک 

رفـس هب  تراجت  يارب  شیرق  ریاس  دننام  لاس  نامه  رد  بلاطوبا  دـیدرگ . لقتنم  بلاط  وبا  شدـنزرف  هب  شیرق  لیابق  تسایر  بلطملادـبع 
هللا یلص  متاخ  ربمایپ  فاصوا  يراصن  نابهار  رفـس  نیا  رد  درب . هارمه  هب  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوخ  هدازردارب  و  تفر ،  ماش 

هدازردارب هب  دوهی  دنزگ  زا  ار  وا  و  دنتخاس . ربخاب  ناتساد  نآ  زا  ار  بلاطوبا  دنتخانـش و  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رد  ار  هلآ  هیلع و 
. دشوکب وا  تسارح  رد  و  دربن ، نوریب  شا  هلیبق  موق و  زا  ار  هداز  ردارب  هتشگزاب ،  هکم  هب  رتدوز  هچ  ره  دندیزرو  رارصا  و  دنداد ، میب  شا 

نـس هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنآ  زا  سپ  تشاد .  غیلب  یعـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسارح  رد  تشگزاب و  هکم  هب  بلاطوبا 
رد هک  یلاس  رد  دیدرگ . دنمتورث  يا  هداوناخ  ياراد  و  درک ، جاودزا  هجیدخ )   ) شیرق نز  نیرتدنمتورث  اب  دیـسر ، یگلاس  جـنپ  تسیب و 

دوخ هناخ  هب  ات  دراپـس  وا  هب  ار  یلع  شدنزرف  ات  تساوخ  بلاطوبا  شیومع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دمآ ، شیپ  دـیدش  یطحق  هکم 
تحت لاـسدرخ  یلع  و  ( 30 ، ) دومرف تباـجا  ار  هدازردارب  هتـساوخ  بلاـطوبا  دروآ . رد  دوـخ  صاـخ  شرورپ  تلاـفک و  تحت  رد  و  درب ،

هاتوک و يراوید  ار  هبعک  هناخ  هبعک  نامتخاس  رد  تفای .  شرورپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لفکت 
مجنپ یـس و  یلاس  رد  تشاد .  رارق  نآ  نورد  هبعک  هنیجنگ  هک  دوب  یهاچ  نآ  نورد  رد  و  دوب . فقـس  یب  تماق و  کی  زا  رتدـنلب  یمک 

انب دـیدجت  ار  هبعک  هناخ  هک  دـندش  نآ  رب  شیرق  و  دـندز ، دربتـسد  هنیجنگ  نآ  هب  نادزد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  فیرـش  رمع 
لیابق نیب  دوسالارجح  بصن  رس  رب  دیـسر ، دوسالارجح  ياج  هب  نامتخاس  هک  هاگنآ  دندرک . میـسقت  دوخ  لیابق  رب  ار  هبعک  نتخاس  دننک .

ات دندش ، مزر  هدامآ  لیابق  ماجنا  رس  دننک . بسک  ار  زایتما  نیا  دوخ  هک  دوب  نآ  یپ  رد  يا  هلیبق  ره  و  دمآ ، دیدپ  يریگرد  تخس  شیرق 
هب یموزخم ،  هللادبع  نب  هریغم  شیرق ،  درم  نیرتدنملاس  ماگنه  نیا  رد  دـنک . بصن  ار  دوسالارجح  وا  دـش ، بلاغ  گنج  رد  يا  هلیبق  ره 

رارق مکح  ار  وا  دوـش ، دراو  دجـسم  برد  زا  نوـنکا  سک  ره  شیرق !  لـئابق  يا  تفگ :  دـندوب  هدـمآ  درگ  مارحلادجـسم  رد  هک  شیرق 
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دمحم بلطملادبع  هداون  هک  دوب  هتخود  دجـسم  برد  هب  اه  مشچ  و  دنتفریذپ ، ار  داهنـشیپ  نیا  همه  دینک . لمع  تفگ  وا  هچ  ره  و  دیهد ،
نیما دمحم  نیا  دمحم : )! اذه  انیـضز ! نیمالا  اذـه  : ) دـنداد زاوآ  همه  دـمآ . دجـسم  نورد  هب  رد  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب 

: دومرف شترـضح  دـندرک ، لقن  وا  يارب  ار  ناتـساد  دـمآ و  ناشیا  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  میدـنماضر .  وا  تیمکح  هب  تسا 
ره دومرف : سپـس  دراذگ . هچراپ  نآ  رد  ار  دوسالارجح  دوخ  تسد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندروآ . يا  هچراپ  دـیروایب . يا  هچراپ 
اب ربمایپ  دندرک ، نانچ  نوچ  دوسالارجح . هاگیاج  هب  ات  دنروایب  دننک و  دنلب  نانچمه  و  دریگب ، تسد  رد  ار  هچراپ  نیا  زا  یتمسق  يا  هلیبق 

. دیشخب نایاپ  یکین  هب  تمکح ،  اب  نینچنیا  ار  هلئاغ  نآ  و  تخاس ،  ار  نآ  يور  و  تشاذگ ،  شیاج  رد  تشادرب و  ار  گنس  دوخ  تسد 
(31)

هلآ هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  راظتنا  رد  باتک  لها 

، وا نکـسم  وا ، دـلوت  لـحم  دوب . هداد  ربـخ  شناربماـیپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربماـیپ  فاـصوا  همه  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
تعیرش رد  هک  ییاهزایتما  و  تشاد ،  كولـس  رد  هک  ییاه  هصیـصخ  تشاد ،  مادنا  رد  هک  یئاه  هناشن  ترجه ،  تثعب و  نامز  ياهتمالع 

دهع و دوخ  ياه  تما  زا  و  دننک ، وگزاب  دوخ  ياهتما  يارب  ار  تافص  نآ  همه  دوب  هدومرف  رما  ناربمایپ  هب  هدومن و  نایب  ار  همه  دوب .... وا 
نآ تافـص و  نآ  همه  ناربمایپ  دنروآ . نامیا  وا  هب  دوش ، ثوعبم  تافـص  نآ  اه و  هصیـصخ  نآ  اب  ناربمایپ  نآ  هاگ  ره  هک  دنریگب  نامیپ 
هک ییاهباتک  ینامـسآ و  ياهباتک  رد  و  دـندوب ،  هدومن  وگزاـب  دوخ  ءایـصوا  يارب  و  دـندوب ، هدومرف  غیلبت  دوخ  ياـهتما  هب  ار  تاصخـشم 

تاعالطا نیا  هک  اجنآ  زا  و  دوب . هدیدرگ  طبض  تبث و  مامت  لیضفت  اب  روما  نیا  دندوب ، هتشون  ینامسآ  ياهباتک  حرش  رد  ناربمایپ  ءایصوا 
، دـیناسر یمن  ینایز  دـندرک  یم  فیرحت  ار  ینامـسآ  ياهباتک  هک  نانآ  ییاـیند  یناگدـنز  هب  هک  دوب  يروما  هلمج  زا  هلمج  زا  بلاـطم  و 

دوهی ءاملع  دوب . دوجوم  يراصن  دوهی و  ءاملع  تسد  رد  و  دوب ، هدیدرگن  فیرحت  شوختـسد  هدـنام  ملاس  اهباتک  نآ  رد  بلاطم  نآ  همه 
اهنآ هک  يرابخا  دوب  هلمج  نآ  زا  و  دنداد ، یم  حرش  دندرک و  یم  نایب  رتمامت  هچ  ره  یلیـضفت  اب  ار  رابخا  نآ  دندوب  هک  اج  ره  يراصن  و 
هداد ربخ  و  هتخاس ،  رـشتنم  هنیدـم  رد  ار  رابخا  نآ  دوهی  ءاملع  و  دـندوب . هداد  حرـش  ربماـیپ  يومع  دـج و  بلاـطوبا  بلطملادـبع و  يارب 

تثعب زا  دـعب  دوخ  راعـشا  رد  ررکم  ار  رما  نیا  بلاـطوبا  هک  دوب  ببـس  نیمه  هب  درک . دـهاوخ  ترجه  رهـش  نیا  هب  ربماـیپ  نآ  هک  دـندوب 
تسا ربمایپ  نامه  وا  هک  دنتسناد  هکم ،  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دروخرب  ماگنه  هنیدم  لها  ببـس  نیمه  هب  زین  و  درک . نایب  ربمایپ 

 -. یلاعت هللا  ءاش  نا  میهد -  یم  حرش  ار  نآ  دوخ  ياج  رد  نیا  زا  دعب  هک  نانچمه  دندروآ . نامیا  وا  هب  دنداد و  ربخ  وا  زا  دوهی  هک 

ربمایپ تثعب 

حیضوت

تدابع هب  و  دیزگ ، یم  تلزغ  ءارح )  ) راغ رد  ار  یتدم  لاس  ره  رد  دسرب ، یگلاس  لهچ  هب  شنس  هکنآ  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هک هاگنآ  درب . یم  دوخ  هارمه  هب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلزع  نیا  رد  دیدرگ . یم  لوغـشم  دوخ  راگدرورپ 

دهاش دوب ، وا  اب  هک  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دـش ، لزان  ربمایپ  رب  یحور  اب  نیتسخن  ءارح  راغ  نامه  رد  دیـسر ، یگلاس  لهچ  هب  ربمایپ  نس 
، دندروآ نامیا  ربمایپ  هب  هک  دندوب  یناسک  نیلوا  هجیدخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  یحو ،  لوزن  زا  سپ  ( 32 . ) دیدرگ یحو  لوزن  تبون  نیلوا 

مالـسا هب  یـسک  رفن ، هس  نیا  زج  لاـس  نیدـنچ  اـت  و  دـندرازگ . تعاـمج  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  یحو  لوزن  زا  سپ  زور  و 
متفر و هکم  هب  تیلهاج  رـصع  رد  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  يدـنک )  فیفع   ) زا ناخروم  رگید  يربط و  هراـب  نیا  رد  دوب . هدـیورگن 
هب دمآ و  مدید  ار  یناوج  مدوب .  هدـنکفا  رظن  هبعک  هب  دـش ، نامـسآ  زارف  رب  هک  دیـشروخ  يزور  مدوب .  بلطملادـبع )  نب  سابع   ) نامهم
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يزیچ و  داتسیا . وا  تسار  تمـس  دمآ و  مدید  ار  یلاس  درخ  ناوج  هک  تشذگن  يزیچ  و  داتـسیا . هبعک  هب  ور  سپـس  دنکفا . رظن  نامـسآ 
عوکر هب  زین  نز  نآ  لاـس و  درخ  ناوج  نآ  تفر .  عوکر  هب  ناوج  درم  نآ  هک  هاـگآ  داتـسیا . اـهنآ  رـس  تشپ  دـمآ و  ینز  هک  تشذـگن 
ناـنچ زین  ود  نآ  تفر .  هدجـس  هب  ناوج  درم  نآ  دـندرک . ناـنچ  زین  نز  نآ  لاـس و  درخ  ناوج  نآ  داتـسیا . اـپ  رب  ناوـج  درم  نآ  دـنتفر .
یمن متفگ :  تسیک !  ناوج  درم  نآ  یناد  یم  ایآ  میظع !  تسا  يرما  تفگ :  زین  ساـبع  میظع !  تسا  يرما  ساـبع !  يا  متفگ :  دـندرک .
یمن متفگ :  تسیک ؟  تسوا  اب  هک  نیا  یناد  یم  تفگ :  زاـب  تسا !  بلطملادـبع  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  مردارب  رـسپ  نیا  نتفگ :  مناد ؟ 

راـگدورپ نم ،  راـگدرورپ  تفگ :  نم  هب  ما  هدازردارب  نیا  تسا !  بلطملادـبع  نـب  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ما  هدازردارب  نـیا  تـفگ  مـناد ! 
یمن رفن  هس  نیا  زج  نید ،  نیا  رب  نیمز  يور  ار  یسک  نم  دنگوس ، ادخ  هب  هدومرف !  رما  دنتـسه  نآ  رب  هچنآ  هب  ار  اهنآ  نیمز ،  نامـسآ و 

(33  . ) مسانش

یمومع توعد  زاغآ 

موس لاس  رد  هکنیا  ات  دوبن ... يراک  وا  اب  ار  یـسک  دوب ، هدرکن  توعد  مالـسا  نید  هب  ار  یـسک  دوخ  لزنم  زا  جراخ  ربماـیپ  هک  یناـمز  اـت 
توعد دوخ  لزنم  هب  ار  بلطملادبع ،  ینب  دوخ ، ناشیوخ  ربمایپ  و  دش ، لزان  وا  رب  ( 214 ءارعش /   ( ) نیبرقالا کتریشع  رذنا  و   ) هیآ تثعب 

هفیلخ ات  دنک  یم  يرای  راک  نیا  رد  ارم  امش  زا  یسک  هچ  دومرف : درک و  توعد  مالسا  نید  هب  ار  ناشیا  اذغ ، فرـص  زا  سپ  هاگنآ  دومن !
نیا رد  ار  امش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  نم  تفگ :  لاس  درخ  ناوج  نآ  یلع  دندیزرو و  عانتما  همه  دشاب ؟ نم  یـصو  ریزو و  و 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  مالسلا و  هیلع  یلع  زج  همه  عانتما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توعد  رارکت  راب  هس  زا  سپ  میامن .  یم  يرای  راک 
زا و  درک ، هرخـسم  ار  بلاـطوبا  تخـس  بهلوبا  یتـسه .  نم  یـصو  ریزو و  هفیلخ و  وت  تفگ :  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرگ  هلآ 

اهنآ زا  سپ  و  دـندروآ . مالـسا  بلاـط )  یبا  نب  رفعج   ) شا هدازوـمع  و  ربماـیپ ، هدرک  دازآ  دـیز )  ) نـیا زا  سپ  ( 34 . ) دـندش نوریب  هناخ 
(35 . ) دوب مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ردام  بلاطوبا و  رسمه  همطاف  سک  نیمهد  و  رگید . نت  دنچ  و  رذوبا ) )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  اهنآ  خیش  تیامح  شیرق و  لمعلا  سکع 

حیضوت

یلـص ربمایپ  هک  نامز  نآ  ات  شیرق  رافک  نکیل  دندش . ناملـسم  يدارفا  شیرق  ياه  هلیبق  یـضعب  زا  و  درک ، ادیپ  شرتسگ  هکم  رد  مالـسا 
رادرک یگدزتفگش  تلاح  زج  دنتشادن ، یضرعت  اهنآ  یتسرپ  تب  هب  دندوب و  لوغـشم  ناشراگدرورپ  تدابع  هب  وا  ناوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا 

تب ندوب  هنادرخ  یب  نایب  ناتـسرپ و  تب  نداد  میب  رومءام  راگدرورپ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هکنآ  اـت  دنتـشادن .... يرگید 
تا هداز  ردارب  یتسه .  ام  راوگرزب  ياقآ  ام و  خیش  امش  دنتفگ : هتفر  بلاطوبا  دوخ  خیـش  دزن  شیرق  ناکرـشم  ماگنه  نیا  رد  دش . یتسرپ 
مان یتشز  هب  ار  اهنآ  و  درادرب ، ام  نایادخ  هب  نداد  مانـشد  زا  تسد  هد  روتـسد  دنک . یم  دای  یتشز  هب  ار  اهنآ  هداد ،  مانـشد  ار  ام  نایادـخ 

راوگرزب و نانیا  تفگ :  وا  هب  باطخ  تشاد و  رـضاح  سلجم  رد  ار  ربمایپ  بلاطوبا  مراذـگ .  یم  او  شدوخ  يادـخ  اب  ار  وا  زین  اـم  دربن ،
توعد نآ  زا  رتهب  هب  ار  اهنآ  ایآ  ومع  يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنراد . يا  هتـساوخ  نینچ  امـش  زا  و  دنتـسه : امـش  موق  نارس 

نآ نتفگ  اـب  هک  يا  هملک  نتفگ  هب  منک  یم  توعد  ار  اـهنآ  دومرف : ربماـیپ  ینک !؟  یم  توـعد  هچ  هب  ار  اـهنآ  تفگ :  بلاـطوبا  منکن ؟! 
ار نآ  ربارب  هد  هک  وگب  تسیچ ؟!  هملک  کی  نآ  تفگ :  لهجوبا  ددرگ ! امرفمکح  برع -  ریغ  مجع -  رب  و  ددرگ ، ناشیا  عضاـخ  برع 
زا هدـش  بضغ  رد  اهنآ  تسین .  هللا  زج  ییادـخ  هللا : )  الا  هلا  ـال  : ) دـیئوگب هک  تسا  نآ  هملک  کـی  نآ   : ) تفگ ربماـیپ  تفگ :  میهاوخ 

(36  . ) میهد یم  مانشد  دهد ، یم  وت  هب  روتسد  نینچ  هک  ار  وت  يادخ  و  ار ، وت  ادخ  هب  دنتفگ : دنتفر و  هتساخرب و  ياج 
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شیرق رگید  داهنشیپ 

اهنآ نایادخ  وا  لاس  کی  و  دنتسرپب ، ار  وا  يادخ  نانآ  لاس  کی  هک  دندرک  داهنشیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  رگید  راب  شیرق  رافک 
يا وگب : دبعا : ).... ام  نودباع  متنا  نودبعت و ال  ام  دبعا  نورفاکلا ال  اهیا  ای  لق  : ) دش لزان  هکرابم  هروس  نیا  اهنآ  باوج  رد  و  دتسرپب . ار 

رگید ینید  ارم  ینید و  ار  امـش  دیتسرپ ... یمن  متـسرپ  یم  نم  ار  هچنآ  زین  امـش  و  متـسرپ ،  یمن  دـیتسرپ  یم  امـش  ار  هچنآ  نم  نورفاک ! 
نیرت مادـنا  شوخ  نانآ  دـنتفر . دوخ  خیـش  دزن  هب  رگید  راب  شیرق  ناکرـشم  داد ... همادا  ار  دوخ  راک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسا . 

هللا یلـص  دمحم  ياج  هب  شیرق  ناوج  نیرتهب  نیا  : ) دنتفگ بلاط  وبا  اب  دندرب و  دوخ  اب  هرامع  مان  هب  ار  اهنآ  نیرت  كریز  شیرق و  ناوج 
عفر شیرق  هلیبق  زا  ینارگن  نیا  و  میـشکب ،  ار  وا  ات  نک  میلـست  ام  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  امـش  و  دـشاب ، امـش  نآ  زا  هلآ  هیلع و 
منک يرادهاگن  ار  امـش  دنزرف  وا  ياج  هب  و  دیـشکب ، مهدب  امـش  هب  ار  مدنزرف   : ) تفگ اهنآ  هناهلبا  يداهنـشیپ  خساپ  رد  بلاطوبا  دوش .).
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناوریپ  نداد  رازآ  رد  ار  هراچ  شیرق  رافک  اج  نیا  رد  دنار . ار  اهنآ  دوخ ، نانامیپمه  هب  دیدش  شاخرپ  اب  و   )؟!

ینوزف ناناملسم  رب  شیرق  رافک  هجنکش  رازآ و  هک  هاگنآ  درک . زاغآ  ار  دوخ  هلیبق  ناناملسم  رازآ  نداد و  هجنکـش  يا  هلیبق  ره  و  دندید ،
 . تشامگ رب  اهنآ  یتسرپرـس  هب  ار  بلاط )  یبا  نب  رفعج   ) سپـس دـننک و  ترجه  هشبح  هب  هکم  زا  ناناملـسم  داد  روتـسد  ربماـیپ  تفاـی ، 
هب ار  ناناملـسم  ات  دنتـساوخ  وا  زا  و  دنتـشاد ، لیـسگ  هشبح  هاشداپ  یـشاجن )   ) دزن هب  یئایاده  اب  ار  هرامع  صاع و  نب  ورمع  شیرق  رافک 

نینچ یتقو  بلاطوبا  داد . همادا  شناهارمه  رفعج و  تشادـگرزب  مارتحا  هب  درکن و  انتعا  اـهنآ  تساوخ  هب  یـشاجن  نکیل  دـنادرگرب ، هکم 
یسوملا و ریزو  ادمحم  نا  سانلا  رابخ  ملعت  درک : توعد  مالسا  هب  ار  اهنآ  نمض  رد  دورس و  وا  يارب  ار  راعـشا  نیا  دینـش : یـشاجن  راتفر 
ام کناو  مجرتلا  ثیدـح  قدـصب  مکباتک  یف  هنولتت  مکناو  مصعی  يدـهی و  هللارماب  لکو  هب  ایتا  يذـلا  لثم  يدـهی  ینا  میرم  نب  حیـسملا 
هک يا  ناه   - 1 دیوگ : یم  هدرک و  باطخ  هشبح  هاشداپ  هب  راعشا  نیا  رد  هکم  خیش  ( 37  ) مرکتلاب اوعجرا  الا  کلضفل  هباصع  انم  کیتای 

هچنآ دننام  یتیاده  وا   - 2 تسا .  میرم  دنزرف  حیسم  یسیع  یسوم و  هدننک  يرای  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نادب  ینادرم !  نیرتهب  زا 
امش و   - 3 دنک . یم  ظفح  يدب  زا  ار  مدرم  و  دـنک ، یم  تیادـه  ادـخ  رما  هب  ربمایپ  هس  نیا  زا  کی  ره  و  تسا .  هدروآ  دـندروآ ، ود  نآ 

ره یتسردب  و   - 4 نیمخت .  نامگ و  زا  هتساخ  رب  راتفگ  رد  هن  دیناوخ  یم  تسار  نخس  رد  لیجنا )   ) دوخ باتک  رد  ار  وا  ربخ  يراصن )  )
یـشاجن دندرگ . یمرب  میرکت  مارتحا و  اب  دـنروآ ، یم  هانپ  وت  يوس  هب  وت  يراوگرزب  تلیـضف و  ببـس  هب  ناناملـسم )   ) ام زا  هک  یهورگ 

. درک در  يراوخ  اب  ار  ورمع  یشاجن  و  تفگ ،  باوج  ار  ورمع  رفعج  و  دروآ ، مه  درگ  ار  رفعج  یگدرکرس  هب  ناناملـسم  صاع و  ورمع 

. دش نت  داتشه  زا  شیب  هشبح  هب  نارجاهم  هرامش  و  درک ، یفرعم  یسیع  یسوم و  تعیرش  دننام  تخانـش و  تیمـسر  هب  ار  مالـسا  یـشاجن 
مالـسا يراـفغ )  رذوـبا   ) دـننام برع  لـئابق  زا  يدارفا  دـش و  نوریب  هکم  زرم  زا  مالـسا  و  دـش ، شخپ  برعلا  هریزج  لـئابق  نیب  ربـخ  نیا 

هلمج نآ  زا  هک  درک  یم  مالـسا  هب  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تیامح  راهظا  نمـض  رد  دوخ ، راعـشا  رد  زین  بلاطوبا  دندروآ .
 - 1 ( 38  : ) قیفـش هیلع  ماح  هیامح  کیلملا  لوسر  یمحاو  بدا  قوربلا  عملک  ـالالت  ضبب  کـیلملا  لوسرلا  اـتعنم  تسوا :  هدـنیآ  راعـشا 

ربمایپ منک  یم  تیاـمح  منک و  یم  عاـفد   - 2 دـشخرد . یم  قرب  دـننام  هک  يریـشمش  اب  ار  کلملا  کلام  ربمایپ  میدرک  تیامح  عاـفد و 
اولـصی نل  هللا  و  دـیوگ : رگید  يرعـش  رد  زین  و  تسا .  زوـسلد  قیفـش و  وا  رب  هک  يا  هدـننک  تیاـمح  ندرک  تیاـمح  ار ، کـلملا  کـلام 

هب ناشیا  تسد  دنگوس ، ادخ  هب   - 1 ( 39 . ) انید هیربلا  نایدا  ریخ  نم  هناب  تفرع  دـق  انید  تضرع  انیفد و  بارتلا  یف  دـسوا  یتح  مهعمجب 
رد و  تسا .  ناـمدرم  نید  نیرتـهب  نآ  متـسناد  هک  یتـشاد  هضرع  ار  ینید  وت   - 2 موش .  هدرپـس  كاـخ  رد  نم  هکنآ  رگم  دـسر ، یمن  وا 

دننام يربمایپ  ار  دـمحم  میتفای  ام  هک  دـیتسنادن  ایآ  ( 40  : ) بتکلا لوا  یف  طخ  یـسومک  ایبن  ادـمحم  اندـجو  انا  ملا  دـیوگ : رگید  يرعش 
لام راتساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هچنانچ  هک  دندرک  داهنـشیپ  رگید  راب  تسا .  هدش  هتـشون  وا  مان  تاروت )   ) باتک نیلوا  رد  هک  یـسوم 

هب ار  وا  تسا ،  یهاـشداپ  ناـهاوخ  رگا  و  دوش ، دـنمتورث  هکم  لـها  همه  زا  هک  دـنهدب  شترـضح  هب  ردـق  نآ  دوخ  لاوما  زا  تسا ،  اـیند 
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، دیراذگب مپچ  تسد  رد  ار  هام  و  تسار ،  تسد  رد  ار  باتفآ  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ :  باوج  رد  ربمایپ  دـننک . زایتما  دوخ  یهاشداپ 
یلص ربمایپ  هب  بلاطوبا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بلاطوبا و  شیرق و  نیب  اهداهنـشیپ  اهوگتفگ و  نیا  رد  مشک !  یمن  تسد  توعد  زا 

هک ار  هچنآ  و  شیدنیب ،  تدوخ  نم و  راک  رد  دنتفگ ، نانچ  نینچ و  وت  موق  مردارب ،  رسپ  يا  تفگ :  درک و  یناوتان  راهظا  هلآ  هیلع و  هللا 
بلاطوبا داتفا . هار  هب  درک و  تشپ  ومع  هب  و  دـمآ ، رد  هیرگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اجنیا  رد  هاوخم !  نم  زا  مرادـن  ار  نآ  ییاـناوت 

مهاوخ یم  هچ  ره  ورب  مردارب !  رسپ  يا  تفگ :  بلاطوبا  درک ، ومع  هب  ور  داتسیا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوچ  دناوخ . ار  هدازردارب 
 ! مراذگ یمن  او  ار  وت  یلاح  چیه  رد  هک  وگب ،

لهجوبااب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  هزمح  يریگرد 

ربمایپ و  درک ، دای  یتشز  هب  ار  مالسا  نید  و  داد ، مانشد  یسب  ار  وا  تفای .  اهنت  افص  هوک  دزن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لهجوبا  يزور 
یگنادرم تماهـش و  رد  شیرق  یمان  دمآ  رـس  هک  هزمح  نامز ،  نآ  رد  درک . هدـهاشم  ار  لاح  نآ  یکزینک  درزآ . ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تفاتـش و یم  مارحلادجـسم  هب  تسخن  تشگ ،  یم  زاـب  راکـش  زا  نوچ  هک  دوب  مسر  ناـنچ  ار  وا  دوب . هتفر  نوریب  هکم  زا  راکـش  هب  دوب ،
شیرق ياه  هلیبق  زا  هتـسد  ره  دزن  هب  تفر ،  یم  دجـسم  هب  هک  هاگنآ  رد  تفر .  یم  هناخ  هب  سپـس  و  دروآ ، یم  اج  هب  هبعک  هناـخ  فاوط 
كزینک نآ  تشگزاـب ،  راکـش  زا  هک  راـب  نیا  درک . یم  مالـس  اـهنآ  رب  داتـسیا و  یم  تفر و  یم  دـندوب  هتـسشن  مه  درگ  دجـسم  رد  هـک 

دزن راب  نیا  یلو  تفر ،  دجـسم  هب  ناباتـش  دش و  مشخ  رد  تخورفا و  رب  شا  هرهچ  هزمح  درک . وگزاب  وا  دزن  ربمایپ  اب  ار  لهجوبا  ناتـساد 
داتـسیا و لهجوبا  رـس  يالاب  دیـسر ، نانآ  هب  یتقو  تفاتـش .  دوب  اهنآ  رد  لـهجوبا  هک  یهورگ  يوس  هب  هرـسکی  داتـسیان و  یهورگ  چـیه 

یلاح رد  یهد ،  یم  مانـشد  ما  هداز  ردارب  هب  تفگ :  وا  هب  هاگنآ  تفاکـش .  ار  وا  رـس  دیبوک و  لهجوبا  رـس  رب  هدرک ،  دنلب  ار  دوخ  نامک 
لهجوبا يراـی  هب  لـهجوبا -  لـیماف  موزخم -  ینب  زا  ینادرم  نک !  در  ارم  یناوت  یم  رگا  میوگ ؟  یم  ار  وا  نخـس  میوا و  نید  رب  نم  هک 

شا هدازردارب  نم  هچ  دـیراذگاو ، ار  هزمح -  ینعی  هرامعوبا -  تفگ :  دوخ  ناشیوخ  هب  دیـشیدنا  راک  تبقاع  میب  زا  لهجوبا  دنتـساخرب .
هب شیرق  رافک  اب  تخس  يا  هزرابم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تیامح  هار  رد  ناوا  نیا  رد  شیرق  لیابق  خیش  متفگ .  تشز  ییازسان  ار 

دوخ و ناـسک  مزر ،  نیا  رد  وا  دـیراب . یم  اـهنآ  رـس  رب  ینامـسآ  ياـه  هقعاـص  دـننامه  ار  دوخ  يارغ  دـئاصق  هزراـبم ،  نیا  رد  درک . اـپ 
ادخ هب  هن !  دومن : یم  دزشوگ  ار  یناعم  نیا  دننام  دورس  یم  هک  يدئاصق  رد  و  دیبلط ، یم  يرای  هب  درک و  یم  عیجـشت  زین  ار  شنانامیپمه 

هب هک  ییاهریش  دننام  و  دنـشک ، یم  ماین  زا  اهریـشمش  مشاه  ینب  نادرم  ریـش  هار  نیا  رد  و  دسر ، یمن  نم  هدازردارب  هب  یـسک  تسد  مسق 
یناعم نیا  رد  يرایـسب  دیاصق  بلاطوبا  دـنوش . یم  رهوش  یب  هار  نیا  رد  اهنز  دـنرد ، یم  مهرد  ار  نانمـشد  دـننک ، یم  هلمح  دوخ  راکش 

(41 . ) دنشاب یم  تیب  راهچ  دون و  ياراد  اهنآ  زا  یکی  هک  هدورس 

هکم خیش  هیلع  بالقنا 

اذل دندش . هراچیب  ناناملسم ،  مالسا و  نید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هکم  خیـش  بلاطوبا  هبناج  همه  تیامح  ربارب  رد  شیرق  رافک 
ینب مشاه و  ینب  هلیبق  دوخ و  خیـش  هیلع  هک  دنتـسب  ناـمیپ  مه  اـب  و  دـندمآ ، مه  درگ  یـشیدنا  هراـچ  يارب  ( 42  ) تثعب زا  مشـش  لاس  رد 

هک دنتشگ  دهعتم  یگمه  نآ  قبط  و  دنتشون ، يا  همان  روظنم  نیدب  دننک . مایق  دننک  یم  تیامح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  بلطملا 
، دنشورفن اهنآ  هب  يزیچ  دنرخن و  يزیچ  اهنآ  زا  دننکن ، جاودزا  اهنآ  اب  دننک ، طباور  هنوگ  همه  عطق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نایماح  اب 

مـشاه ینب  هریت  ود  ماگنه  نیا  رد  دنتخیوآ . هبعک  هناخ  لخاد  رد  ندرک  اضما  زا  سپ  ار  همان  دهع  نیا  دننیـشنن . سلجم  کی  رد  اهنآ  اب  و 
وا مان  هب  نونکا  هک  يا  هرد  هب  بلاطوبا  دوخ  خیـش  اب  اعمتجم  و  دندرک ، كرت  هکم  رد  ار  دوخ  ياه  هناخ  بهلاوبا -  زج  بلطملا -  ینب  و 
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هب ارغ  يا  هدیـصق  رد  بلاطوبا  نامز  نیا  رد  دـندیزگ . انکـس  اجنآ  رد  مه  اب  یگمه  دـندرب و  هاـنپ  دراد ، ماـن  بلاـطوبا )  بعـش   ) تسا و
دمحم ام  دیتسنادن  ایآ   - 2 ار : ( 43  ) بعک ياه  هلیبق  هژیوب  و  يول ،  هلیبق  دیهد  ماغیپ  نم  بناج  زا  ناه   - 1 تفگ :  درک و  باطخ  شیرق 
دنوادخ هکنیا  و   - 3 تسا ؟!  هدش  هتـشون  وا  مان  تاروت )  ینعی   ) باتک نیلوا  رد  هک  یـسوم  دـننام  میتفای  يربمایپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

همان رد  هچنآ  و   - 4 تسین .  رتهب  یـسک  دراذگ ، اهلد  رد  ار  وا  تبحم  يادـخ  هک  سک  نآ  زا  و  هدراذـگ ،  ناگدـنب  لد  رد  ار  وا  تبحم 
. دوب موش  موق  نآ  يارب  شردام )  ندـش  یپ  زا  سپ   ) حـلاص هقاـن  هچب  رتش  يادـص  هکناـنچمه  دوب ، دـهاوخ  موش  امـش  رب  دـیتشاگن  دوخ 
و دوش ، هدنک  ناتروگ  كاخ  هکنآ  زا  شیب  و  دیوش ! رادیب  دیوش ! رادیب   - 5 ددرگ ). یم  لزان  امش  رب  باذع  ناتراک  نیا  ببس  هب  ینعی  )

 - 7 دینکن ! محر  حطق  تبارق  یتسود و  زا  سپ  و  دیوشن ، نانیچ  نخس  ور  هلابند   - 6 ددرگ . کیرش )  باذع  رد   ) رادهانگ دننام  هانگ  یب 
يادخ هب   - 8 دـنک . يزورفا  گنج  هک  سک  نآ  رب  گنج  دـشاب  راوگان  تخـس و  اسب  هچ  دـیرواین . شیپ  ار  راد  هلابند  تخـس  گـنج  و 

تسد و امـش  اـم و  زا  هـکنآ  زا  شیپ   - 9 میراذـگ !  یمناو  راگزور  اهیتخـس  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحا  ام  زگره  دـنگوس ، هبعک 
ياهروخـشال ياه  هتـسد  و  هدش ،  هتخیر  هزین  ياه  هتـسکش  نآ  رد  هک  رازراک  نادـیم  رد   - 10 دوشن . ادج  نارب  ياهریـشمش  اب  اهتروص 

هدرک رپ  ار  رازراک  هنحـص  ناگدـنمزر  ياه  هرعن  رانک  هشوگ و  ره  رد  اـه و  بسا  هاـگنالوج   - 11 دنیآ . درگ  اه  هتـشک  ندروخ  رب  هایس 
گنج زا  مشاه  ینب  ام   - 13 درک . تیـصو  ندز  ریـشمش  ندز و  هزین  هب  ار  دوخ  نادنزرف  تسب و  رمک  مشاه  ام  ردـپ  هن  رگم   - 12 دشاب .
نادرم مزر و  نادرم  ام  نکیل   - 14 میرادن .  نآ  ياهدمآ  شیپ  زا  یتیاکش  چیه  و  دوش ، هتـسخ  ام  زا  گنج  ات  میوش  یمن  لولم  هتـسخ و 

نیا میب  زا  و  تشاد ،  ییازـسب  رثا  شیرق  رب  بلاطوبا  ياه  هدیـصق  دـسر . بل  هب  سرت  زا  ناـنامرهق  ناـج  هک  ماـگنه  نآ  رد  میتسه ،  درخ 
هرـصاحم نکیل  دـندوب . شیرق  حالـس  ره  ریـشمش و  دـنزگ  زا  ناـما  رد  مشاـه  ینب  رگید  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اهدـیدهت  هنوـگ 

رب ار  دوخ  لاوما  هجیدخ  شیرق  نز  نیرتدـنمتورث  لاس  هس  نیا  رد  دـیماجنا ، لوط  هب  لاس  هس  تشاد و  تخـس  يریثءات  اهنآ  رب  يداصتقا 
رد ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شدنزرف  بلاطوبا  دیـسر . یم  ناشیا  هب  قاچاق  روط  هب  رابراوخ  تدم  نیا  رد  ( 44 . ) درک قافنا  ناگدش  هرصاحم 

دننام هوک  هرد  زا  بش  یلع  دـنک : یم  لـقن  نینچ  هراـب  نیا  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  داتـسرف . یم  هکم  هب  هقوذآ  ندروآ  يارب  بش ،  یکیراـت 
درآ و ياهراب  و  تفر ،  دوب  هداتـسرف  ار  وا  بلاطوبا  هک  اجنآ  هب  هاگنآ  تشاد .  یم  ناـهنپ  ناگدـید  زا  ار  دوخ  و  دـمآ ، یم  نوریب  نادزد 

یمن ناشیا  دزن  زین  یـسک  و  دـیآ ، یمن  نوریب  هوک  هرد  زا  اهنآ  زا  یـسک  تدـم  نآ  رد  ( 45 . ) دروآ یم  دیـشک و  یم  شود  رب  ار  مدـنگ 
ياج زا  ار  وا  تشذـگ ،  یم  بش  زا  یـساپ  نوچ  سپـس  دوش . هدـید  هک  دـیناباوخ  یم  یئاج  رد  ار  ربمایپ  هاگنابـش  بلاطوبا  ( 46  . ) تفر
یلص ربمایپ  ياج  یسک  هکنانچ  ات  دیناباوخ ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياج  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  درب ، یم  رگید  ياج  هب  دوخ 
لقن هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شدنزرف  دوب  هدرک  صخـشم  يو  ندیناسر  لتق  هب  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

. دروخب ار  هماندهع  ياه  هتـشون  درک  رومءام  ار  هنایروم  دنوادخ  دـندوب . هدـش  دـیدش  هقافو  رقف و  راچد  ناگدـش  هرـصاحم  ( 47 . ) دناسر
 : تفگ درک و  وگزاب  ار  ناتـساد  تفر و  شیرق  دزن  مارحلادجـسم  رد  بلاطوبا  داد . ربخ  هثداح  زا  ار  بلاطوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هب ار  ما  هدازردارب  تشادن ،  تحص  وا  ربخ  هکنانچ  و  دینک . فرط  رب  ار  هرصاحم  هتفگ ،  ما  هدازردارب  هک  تسا  نانچ  رگا  دیرگنب . ار  همان 

: دنتفگ مهللا .)  کمساب   ) زج هدش  دوبان  اه  هتشون  همه  دندید  دندروآ ، ار  همان  دندش . نامداش  شیرق  دیـشکب . ار  وا  منک  یم  میلـست  امش 
دندش و نامیپمه  هجیدخ  مشاه و  ینب  ناگتسباو  زا  نت  جنپ  هاگنآ  ( 48 . ) دندروآ مالسا  یهورگ  نامز  نیا  رد  تسین ...)!  رحس  ربخ  نیا  )
. دنتشگ زاب  هکم  رد  دوخ  ياه  هناخ  هب  هدمآ ،  نوریب  هرد  زا  بلطملاونب  مشاه و  ینب  نآ  زا  سپ  ( 49 . ) دندیرد شیرق  ربارب  رد  ار  هفیحص 

هجیدخ تافو 

هشبح هب  ات  ار  یتسرپاتکی  دنتفر و  اقیرفآ  هراق  هب  ناملـسم  داتـشه  زا  شیب  دیدرگ . رـشتنم  برع  لیابق  رد  دش و  نوریب  هکم  زرم  زا  مالـسا 
دننام دنتـسناوت  یمن  رگید  شیرق  لاح  نیا  اب  و  دـندیتسرپ ، یم  یگناگی  هب  ار  ادـخ  و  دـش ، یم  هدـناوخ  نآرق  قطانم  نیا  همه  رد  دـندرب .
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 ، شیرق اب  تخس  دربن  و  رمع ، لاس  راهچ  داتشه و  زا  سپ  زین  بلاط  وبا  رگید  يوس  زا  دننک . هفخ  هفطن  رد  ار  مالسا  تثعب ،  لوا  ياهلاس 
تسدـیهت و مالـسا ،  هار  رد  شیوخ  ییاراد  همه  فرـص  و  رمع ، لاس  جـنپ  تصـش و  زا  سپ  مه  هجیدـخ  و  دوب ، هدـیدرگ  توترف  يریپ 

.... دنداهن صالخا  قبط  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرای  هار  رد  دنتشاد و  ییاناوت  هچنآ  روای ، ود  ره  نیا  دوب ... هتـشگ  لاوحا  هتـسکش 
(50 . ) درک تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  ناضمر ،  هام  رد  هجیدخ  ماجنا  رس  و 

یگدنز تاعاس  رخآ  رد  بلاط  وبا 

هیلع هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يرادهاگن  مالسا و  هار  رد  ار  دوخ  ششوک  نیرخآ  يرامیب ،  رتسب  رد  یگدنز و  تاعاس  نیرخآ  رد  بلاطوبا 
ینب هریت  دوـخ  ياـهییاد  يوـس  هب  نم  گرم  زا  سپ  مردارب ،  رـسپ  يا  تفگ :  درک و  باـطخ  ار  ربماـیپ  لاـح  نآ  رد  وا  داد . ماـجنا  هلآ  و 

اـشوک دوخ  نادـناخ  زا  تیاـمح  تظاـفح و  رد  یمدرم  ره  زا  شیب  هلیبق  نیا  هکنآ  هچ  نک .  ترجه  هنیدـم )  رد  جرزخ  هلیبق  زا   ) راـجنلا
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلا و  هیلع  سابع  شردارب  ماگنه  نیا  رد  دـش . ندرپس  ناج  راضتحا و  لاح  رد  بلاطوبا  سپـس  ( 51 . ) دنتسه

 ( : هللا الا  هلا  ال  : ) دیوگ یم  بلاطوبا  دینـش  داد ، ارف  شوگ  سابع  تفگ .  یم  نخـس  فیعـض  ییادـص  اب  بلاطوبا  دـندوب . شنیلاب  رب  هلآ 
هار رد  ار  دوخ  رمع  هک  تفگ  ار  يا  هملک  نامه  یناگدـنز  مد  نیرخآ  رد  بلاطوبا  ( 52  .! ) تسین هللا  زج  ییادخ ،  چیه  يدوبعم ،  چـیه 

هملک مالسا و  ربمایپ  مالسا و  هب  بلاطوبا  دننام  سک  چیه  درپس . نیرفآ  ناج  هب  ناج  نابز ،  رب  هللا )   ) مان و  هدینارذگ ،  نآ  غیلبت  جیورت و 
ار یناملسم  نینچ  نیا  دنتشاد ، ینمشد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ردپ  هکنآ  ببـس  هب  و  درکن ... تمدخ  هللا )  الا  هلا  (ال 
و امیتی ، تلفک  و  اریغـص ، تیبر  مع ،  ای   : ) تفگ ومع  هزانج  رـس  رب  ربمایپ  دیوگ : یبوقعی  دنتـشاد ! اور  گرزب  یمتـس  هچ  دندناوخ ! رفاک 
ما یگرزب  رد  و  يدرک ،  تلاـفک  ما  یمیتـی  رد  و  يداد ،  شرورپ  ما  یلاـس  درخ  رد  وـمع ! يا  ( : ) اریخ ینع  هللا  كازجف  اریبـک ، ترــصن 
رد و  اریخ :) تیزج  مـحر و  کتلـصو   : ) لوـقی هـفرعی و  لـعج  هدیرـس و  يدـی  نـیب  یـشم  و  دـهد )! ریخ  يازج  تیادـخ  يدرک ،  يراـی 

و دسر : وت  هب  محر  هلص  شاداپ   : ) تفگ یم  داتسیا و  یم  توبات  ولج  رد  تشگ و  یم  رب  یمه  تفر و  یم  هار  بلاطوبا  توبات  شیپاشیپ 
منهج شتآ  رد  بلاطوبا  ، ) دنتفگ ناناملـسم  یلو  تفگ :  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ( 53 .( ) دیـسر وت  هب  مه  یبوخ  شاداپ 

میتـشاد ناـیب  هتـشذگ  رد  هک  اـهتیاور  زا  هتـسد  نیا  اـب  هک  تیاور  نآ  اـم  رظن  هب  دـنرک .... تیاور  ربماـیپ  نیمه  زا  ار  نآ  و  دزوس ....) یم 
ار نآ  افلخ  همه  سپـس  دـنا . هداد  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  غوردـب  دـنا و  هتخاس  هیواعم )   ) نامز رد  ار  یگمه  دراد ، ضقانت 

نیا زا  يریگ  هرهب  اب  نانآ  دندوب . بلاطوبا  لسن  زا  ناگدازماما  ياهـشروش  راچد  هک  سابعلا  ینب  ءافلخ  هژیوب  دـنا ، هدرک  تیوقت  دـییات و 
نیدب دنتسه ، هدوب  ناملسم  هک  مالسلا  هیلع  ربمایپ  يومع  سابع  لسن  زا  دوخ  نوچ  هک  دننک  تابثا  ناناملسم  يارب  دنتـساوخ  یم  تایاور 

بلاطوبا لسن  زا  اه  هدازماما  یلو  دنـشاب ، یم  يونعم -  هچ  يدام و  هچ  نووش -  همه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یعرـش  ثراو  ببس 
. دنرب یمن  ثرا  مه  زا  ناملسم  رفاک و  مالسا  عرـش  رد  و  دنـشاب ، یم  هدوب  رفاک  اهنآ  معز  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگید  يومع 

خیرات هریس و  ياهباتک  رد  بلاطوبا  ياهراتفگ  راعشا و  زا  هچنآ  رد  و  دنرادن ، بلاطوبا  ندوبن  ناملسم  رب  لیلد  کی  یتح  اهنآ  همه  نکیل 
هدرب يزع -  لبه و  تال و  دـننام  برع -  رافک  هکم و  لها  ياهتب  زا  یمان  بلاطوبا  هک  دوش  یمن  تفای  دروم  کـی  تساـم ،  سرتسد  رد 
هدوب وا  نابز  درو  اهمان  نآ  و  هدرک ،  دای  دنگوس  اهمان  نآ  هب  و  هدرب ،  ار  ادـخ  ياهمان  رگید  هبعکلا و  بر  هللا و  مان  اج  همه  رد  وا  دـشاب .

زا سپ  زور  هس  بلاـطوبا  ( 54  . ) تسا هدـمآ  رایـسب  اهتب  نآ  ياـهمان  هدیـسر ،  اـم  هب  برع  ناکرـشم  زا  هچنآ  رد  هکنآ  دوجو  اـب  تسا . 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرای  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شدنزرف  دنوادخ  و  ( 55 ، ) درک تافو  هجیدـخ -  زا  شیپ  یلوق  هب  و  هجیدـخ - 

.... درک مادنا  ضرع  نینچ  شیرق  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  و  تشامگرب ، 

شیرق يورایور  مالسا  يدرمناوج 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یلکب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنرادنپن  ات  دوش  هدز  شیرق  رافک  رـس  رب  یبیهن  مشاه  ینب  بناج  زا  دوب  مزال  بلاطوبا ،  تاـفو  زا  سپ 
شیرق خیش  دنزرف  مالسلا  هیلع  یلع  ار  راک  نیا  دنراذگ . اهنت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  خیـش  زا  سپ  مشاه  ینب  هدنام و  روای  یب 

سپ ارغ  يا  هدیصق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دوب . ییارس  هدیصق  نامه  هلیسو  نیرتهب  برع ،  زور  نآ  يا  هعماج  رد  داد . ماجنا  هجو  نیرتهب  هب 
دوج و اب  هک  نایاون  یب  هانپ  بلاطوبا  تافو  ربخ  رثا  رد  مدـنام  رادـیب  بش  رد   - 1 داد : رادشه  نینچ  شیرق  رافک  هب  ردپ ، تشذـگ  رد  زا 

سردایرف  - 3 ار . راوگرزب  سیئر  نآ  دنداد ، ارم  خیـش  گرم  ربخ  هدناماو .  هن  دوب و  نشخ  وخ و  دنت  هن  ملح  اب  ییاقآ  تسا 2 -  ششخب 
نامداش شیرق   - 4 اهیزارد . تسد  متـس و  زا  عفادم  مشاه و  ینب  ظفاح  درک ، یم  هراچ  ار  نآ  داد ، یمور  يدماشیپ  اج  ره  هک  نانیکـسم 

وکین ناشرظن  ار  اهراک  نآ  اهنآ  سفن  ياوه  هک  دنتشاد  ار  یئاهراک  دصق   - 5 منیب .  یمن  دلخم  نم  ار  يا  هدنز  نکیل  وا ، نتفر  زا  دندش 
هب ار  وا  دنهد و  هولج  وگغورد  ار  ربمایپ  دنتـشاد  وزرآ   - 6 دناسر . یم  یهارمگ  هب  ار  اهنآ  هک  دـسر  یم  يزور  هرخالاب  دوب و  هداد  هولج 

ار اه  هزین  رس  امش  هب  هکنآ  ات  دنگوس ، ادخ  هناخ  هب  هن ،  دنتشادنپ ! غورد   - 7 دننک . وا  راک  راکنا  دننز و  ارتفا  وا  هب  غوردب  و  دنناسر ، لتق 
ات و   - 9 میئارآ .  نت  رب  دالوف  نهآ و  هک  هاگ  نآ  دینیبن ، دوخ  رب  ار  راوشد  تخـس و  هرظنم  زا  ات  و   - 8 میناشچب .  ار  هدنرب  ياهریشمش  و 

نیا هنرگ  و   - 10 دینادب . رتهب  ار  دوخ  هلیبق  دارفا  اب  ندرک  تملاسم  هکنآ  ای  مینک !  دوبان  ار  امش  ام  ای  دیزاس  دوبان  ار  ام  امـش  ای  هک  هاگنآ 
ربمایپ  - 11 دنتسه . نایوجگنج  نیرتهب  هک  اهنامه  میوگ ،  یم  ار  مشاه  ینب  دنتسه . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  راد  ولج  شیپ و  رد  هلیبق 

يراگدرورپ و  تسا ،  هدروآ  ار  ینماره  یحو  ام  يارب  هک  يربماـیپ   - 12 تسا .  هدنهد  يرای  ادـخ  امـش  ربارب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
شتروص شیپ  زا  ار  اهربا  شتروص  یئانشور  تسا ،  ینارون  وا  دیشروخ  دننامه   - 13 تسا .  هدیمان  دمحم  ینامسآ  باتک  رد  ار  وا  نم 

یلع ( 56  . ) تسا راگتـسر  دیوگب  هچ  ره  و  تسا ،  هدراذگ  تعیدو  هب  شبلق  رد  دـنوادخ  هچنآ  رب  تسا  نیما   - 14 تسا .  هدرک  رود  هب 
نوبز وا  زا  سپ  مشاه  یبن  و  درک ، تافو  شیرق  خیـش  بلاطوبا  دنرادنپن  ات  دهد  یم  رادـشه  ار  شیرق  رافک  هدیـصق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 

، دنک یم  نالعا  دنوادخ  بناج  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يربمایپ  دوخ  رعـش  رد  بلاطوبا  شردپ  دننامه  مالـسلا  هیلع  یلع  دندش .
ینب ياهریـشمش  هدنرد و  ياه  هزین  زا  ار  اهنآ  دنـسرت -  یمن  هک  دنـسرتن -  ادخ  زا  هچنانچ  و  دهد ، یم  میب  دـنوادخ  زا  ار  شیرق  رافک  و 

رب یگنج  نانچ  ربمایپ  زا  يرادهاگن  هار  رد  دهد  یم  رادشه  اهنآ  هب  و  دهد .... یم  میب  دنتسه -  دالوف  نهآ و  قرغ  هک  یلاح  رد  مشاه - 
هـشیپ یتشآ  هار  مشاه  ینب  دوخ  لامعا  ینب  اب  نایـشیرق  هکنآ  رگم  شیرق  رافک  ای  دـنوش  یم  دوباـن  مشاـه  ینب  اـی  نآ  رد  هک  دوش  یم  اـپ 
شیرق لیابق  زا  دوخ  لامعا  ینب  رد  ار  یتسرپ  محر  هفطاع  ات  دراد  شـشوک  شردـپ  دـننامه  مالـسلا  هیلع  یلع  زین  اجنیا  رد  هک  دـنریگ ....

نیا رد  برع  دنک . یم  باطخ  باتع و  شیرق  رافک  اب  هک  تسا  بلاطوبا  شردپ  نامه  ایوگ  هدیصق  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دزاس . هدنز 
نشور يارب  مالسلا  هیلع  یلع  هدیصق  رثا  تسا !  ریش  نامه  دنزرف  هچب  ریش  نیا  يرآ ،  دسالا . ) كاذ  نم  لبشلا  : ) دیوگ یم  ابیز  هچ  هراب 

رد و  دندرب ، فیرشت  هفوک  هب  نینموملاریما  هرصب ،  رد  لمج  گنج  مامتا  زا  سپ  دییامن : هظحالم  ار  هدنیآ  ناتـساد  هدیـصق  نیا  رثا  ندش 
نایم زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دـندناوخارف . یگدامآ  هب  ماش ،  رد  هیواعم  گنج  هب  نتفر  يارب  ار  مدرم  هفوک ،  دجـسم  ربنم  يالاب  يا  هبطخ 

يدرب ار  ام  هکناـنچمه  میـشکب ،  ار  دوخ  ناردارب  یتسرفب  ماـش  هب  ار  اـم  یهاوخ  یم  تفگ :  هدرک  ترـضح  نآ  هب  ور  تساـخرب و  مدرم 
نکیل دوب ، رث  ؤم  رایـسب  مدرم  نآ  هیحور  رب  نخـس  نیا  درک ! میهاوخن  يراک  نینچ  مسق  ادخ  هب  هن !  میتشک ؟!  هرـصب  رد  ار  دوخ  ناردارب 
موجه وا  یپ  رد  مدرم  تشاذـگ .  رارف  هب  اـپ  درم  نآ  دـهد ؟ یم  ار  نیا  باوج  هک  تفگ :  تساـخ و  رب  رتشا ) کـلام   ) یلع وریپ  درم  دار 

وا هب  اهـشورف  رتسا  رازاب  رد  دـندروآ و  موجه  وا  یپ  رد  مدرم  تشاذـگ .  اپ  ریز  ار  وا  و  دندیـسر ، وا  هب  اهـشورف  رتسا  رازاب  رد  دـندروآ و 
لاملا تیب  زا  ار  وا  هید  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دش . كاله  هک  دنز  ردقنآ  ریـشمش  فالغ  تسد و  اب  دنتفرگ و  اپ  ریز  ار  وا  و  دندیـسر ،

یمن رب  رتشا  کلام  هچنانچ  اجنیا  رد  ( 57  . ) تسا اهناملسم  لاملا  تیب  زا  شا  هید  و  تسا ،  لوهجم  وا  هدنشک  دومرف : داد و  شنادناخ  هب 
کلام نوچ  نکیل  دروخ ، یم  تسکـش  نینموملاریما ،  دـندرک و  یم  دـییات  ار  وا  نخـس  درم  نیا  نارکفمه  تفگ ،  یمن  نانچ  تساـخ و 

ناسنیدب و  دندرک . كاله  ار  درم  نآ  ناشیا و  یپ  رد  زین  نارگید  دنتـساخ و  رب  شا  هلیبق  دارفا  تفگ :  نانچ  نادمه -  هلیبق  خیـش  رتشا - 
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زا ار  دوخ  سیئر  خیش و  مشاه  ینب  دوب . كانرطخ  قیقد و  رایـسب  تیعقوم  زین  هکم  ناتـساد  رد  دش . سبح  اه  هنیـس  رد  نافلاخم  ياهـسفن 
1 دراذگ : هعماج  نآ  رد  تبثم  رثا  ود  شیرق ،  خیش  رسپ  زا  هدیصق  نیا  دروآ . یم  رد  اپ  زا  ار  اهنآ  شیرق  هلمح  کی  و  دندوب ، هداد  تسد 
زا و  دـهد ، دـیما  هدرک و  مرگلد  ار  ناـشیا  هـک  دـندوب  لدـیوق  رادـنایم  کـی  دـنمزاین  مشاـه  ینب  ناـنم  ؤـم  ریاـس  مشاـه و  ینب  هلیبـق  رب  - 

راودـیما و زین  ار  فعـضتسم  ناناملـسم  رگید  هکلب  و  تخاس ،  هدروآرب  ار  زاـین  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  هدیـصق  دـناهرب . میب  یگدـنکارپ و 
 ، تشگ یم  رو  هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  شیرق  رافک  زا  نت  کـی  لاـح  نآ  رد  هچناـنچ  شیرق  رب   - 2 تخاس .  لدیوق 

نافعـضتسم مشاـه و  ینب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  یمومع  هلمح  و  دـندش ، یم  رو  هلمح  ربماـیپ  يوـس  هب  وا  لاـبند  هب  نت  اهدـص 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوس  هب  ار  هکم  عضو  هدیـصق  نیا  اب  و  تشامگ ،  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنوادخ  دـش . یم  اپ  رب  ناناملـسم 

نوگرگد هفوک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نیمه  دوس  هب  ار  عضو  رتشا  کلام  راتفگ  کی  اب  هکنانچمه  تخاس .  نوگرگد  ناناملـسم  مالـسا و 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشاه  ینب  ریاس  بلاطوبا  زا  سپ  دنتسناد  یم  هچرگ  شیرق  رافک  دریگ  یم  ینوزف  شیرق  رافک  رازآ  دومرف .
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  ییاهرازآ  نکیل  دنناسر ، لتق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنناوت  یمن  لاح  نآ  اب  و  دنراذگ ، یمناو 

ربمایپ هب  ناگدـنهدرازآ  زا  نت  ود  کنیا  ( 58 . ) دنتـشادن ار  ییاهتراسج  نانچ  تءارج  بلاطوبا  تایح  لاح  رد  هاگ  چیه  هک  دنتـشاد  اور 
نایب یلاعت -  هلوحب  ار -  اهنآ  ياه  ینکـشراک  زا  هنومن  دـنچ  و  میرب ،  یم  مان  هکم  رد  شترـضح  تماقا  لوط  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
تسا شتآ  هلعش  بهل )  . ) دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  بلطملادبع و  دنزرف  بهلوبا  لیمج  ما  شرسمه  بهل و  وبا  میئامن :  یم 

اهرازآ و دـهد . یم  ییانـشور  شتآ  هلعـش  دـننام  شراسخر  هک  یـسک  ینعی  دـندناوخ ، یم  بهلوبا  شراسخر  ییابیز  لـیلد  هب  ار  وا  و  ، 
هب هک  ردب -  هوزغ  زا  سپ  ات  و  دش ، عورـش  دومرف ، توعد  دوخ  هناخ  رد  ار  بلطملادبع  ینب  ربمایپ  هک  يزور  زا  بهلوبا  ياه  ینکـشراک 

ینکشراک اهرازآ و  هلمج  زا  تشاد .  همادا  تشگ -  كاله  دوب  نوعاط  ضرم  هب  هیبش  دندیمان و  یم  هسدع )   ) ار نآ  هک  يرسم  یـضرم 
نیا هک  هاحابصا )  و  : ) دروآ رب  گناب  دمآ و  رب  افـص  هوک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  یمومع ،  توعد  زاغآ  رد  هکنآ :  وا  ياه 

رب شیرق  ادن ، نیا  زا  سپ  ددرگ . یم  لامعتـسا  كانلوه  يرما  نداد  يور  ار  اهنآ  نداد  میب  تهج  هب  مدرم  ندـناوخ  يارب  برع  رد  گناب 
یم هوک  نیا  هنماد  زا  يا  هراوس  شترا  مهد  ربخ  امش  هب  هچنانچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندش . هوبنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
رواب ار  امـش  هتفگ  نآ  لیلد  هب  ات   ) میا هدینـشن  یغورد  امـش  زا  هاگ  چیه  ام  دنتفگ : دینک ؟ یم  قیدـصت  ارم  ایآ  دـننک ) یم  هلمح  و   ) دـنیآ

هدمآ و نخس  هب  بهلوبا  ربمایپ  يومع  هورگ  نآ  همه  زا  مهد !  یم  میب  تخس  یباذع  زا  ار  امـش  نم  دومرف : ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  مینکن ) 
؟!  يا هدروآ  درگ  ار  ام  نخـس  نیا  يارب  ایآ  يوش !  دوبان  كاله و  انتعمج : )؟! اذـهلا  کـل !  اـبت   : ) تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب 

. دراد هراب  نیا  رد  ییاهادا  دهد و  یم  گرم  زا  سپ  ملاع  زا  ییاه  هدع  دـیوگ و و  یم  اهزیچ  ام  هب  دـمحم  نیا  تفگ :  یم  بهلوبا  ( 59)
( امکلابت  : ) تفگ یم  دیمد و  یم  اهنآ  رد  هدرک و  زاب  ار  دوخ  تسد  ود  رخسمت  هار  زا  و  دشاب . يربخ  گرم  زا  سپ  مرادن  نامگ  هک  نم 

همع نایفـسوبا و  رهاوخ  لیمج - )  ما   ) بهلوبا رـسمه  ( 60  ! ) منیب یمن  تسد  رد  يزیچ  دـمحم  ياه  هتفگ  زا  هک  نم  داـب ، هدـیرب  ینعی : 
راخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هار  رس  رد  يو  دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناگدنهدرازآ  زا  زین  دوب -  هیما  ینب  نادناخ  زا  هک  هیواعم 
مسب : ) دومرف دنوادخ  و  دش ، لزان  دسم )  ) هکرابم هروس  شرسمه  بهلوبا و  هرابرد  دومن . یم  يزیگنا  هنتف  ترـضح  نآ  هیلع  دنکفا و  یم 

لبح اهدیج  یف  بطحلا  هلامح  هتارما  بهل و  تاذ  اران  یلصیس  بسکام  هل و  ام  هنع  ینغا  ام  بت  بهل و  یبا  ادی  تبت  میحرلا  نمحرلا  هللا 
 . شدنزرف لام و  ار  وا  دادن و  يدوس  چیه  تسا .  هدیدرگ  دوبان  هدیرب  هابت و  وا  و  بهلوبا !  ياهراک  داب  دوبان  هدـیرب و  هابت و  دـسم : ) نم 

(61  . ) تسا ناتک  فیل  زا  یبانط  شندرگ  رد  دشاب و  یم  هنتف )   ) شتآ رب  مزیه  هک  وا  نز  و  دزوسب ، رو  هلعش  یـشتآ  هب  منهج  رد  يدوزب 
هللا یلـص  ربمایپ  رگید  رتخد  اب  یمهـس )  لئاو  نب  صاع   ) و دـندوب ، هدرک  جاودزا  ربمایپ  رتخد  ود  اـب  هبیتع )   ) و هبتع )   ) بهلوبا دـنزرف  ود 

مالـسا توعد  زا  ددرگ و  اهنآ  تشیعم  راتفرگ  ات  دـیهد  قالط  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارتخد  دـنتفگ : نانآ  هب  شیرق  هلآ ،  هیلع و 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  تفریذپن و  لئاو  نب  صاع  میهد .  یم  امـش  يرـسمه  هب  دیهاوخب  شیرق  رتخد  ره  ربارب  رد  و  دنامزاب ،
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هروس لوزن  زا  سپ  لیمج  ما  ناشردام  هکنآ  هچ  دنداد . قالط  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  ود  بهلوبا  رـسپ  ود  نکیل  دادن . قالط 
رد لیمج  ما  تفگ !  مهاوخن  نخـس  امـش  اب  یمالک  دـیهدن ، قالط  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نارتخدرگا  تفگ :  اهنآ  هب  تبت )...  )

تفر ادخ  هناخ  هب  تشادرب و  يا  هداپگنس  دناوخ . یم  ربمایپ  وجه  رد  يرعش  هک  یلاح  رد  ینامز  درکن . افتکا  مه  نیا  هب  ربمایپ  اب  ینمـشد 
نآ دوب ، هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربارب  رد  هک  یلاـح  رد  نکیل  دروآ . دورف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـس  رب  ار  گنـس  نآ  اـت 

يروآدای هچنانچ  دوب . رترث  ؤم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  شیرق  همه  زا  بهلوبا  ياه  ینکـشراک  ( 62  . ) تشگزاب دیدن و  ار  ترضح 
راصح رد  بلاط و  یبا  بعش  رد  بلطملا -  ینب  مشاه و  ینب  هریت  ود  شنارای -  اب  ربمایپ  شیرق ،  رافک  هماندهع  ندش  هتـشون  زا  سپ  دش 

نامز نآ  رد  دندرب . یم  رـس  هب  یگنـسرگ  یگنت و  رد  اهنآ  و  دندوب ، هدرک  میرحت  ار  اهنآ  اب  شورف  دیرخ و  شیرق  و  دندوب ، شیرق  رافک 
هقوذآ اهنآ  زا  ات  تفر  یم  بلاط  یبا  بعـش  رد  ناگدـش  هرـصاحم  زا  یـسک  و  دـمآ ، یم  هکم  هب  هکم  جراخ  زا  یناگرزاب  هلفاـق  هاـگ  ره 
نارای يارب  ار  ناتیاهالاک  تمیق  یناگرزاب ،  هورگ  يا  تفگ :  یم  داتـسیا و  یم  اپ  هب  بهلوبا  ادخ  نمـشد  ماگنه  نیا  رد  دنک ، يرادیرخ 
منامیپ لوق و  هب  ندرک  لمع  زا  دیتسه و  ربخ  اب  متورث  لوپ و  زا  هک  امـش  دـنروآ . تسد  هب  يزیچ  امـش  زا  دـنناوتن  ات  دـینک  نوزفا  دـمحم 

هک دنرب  یم  الاب  ردقنآ  ار  اهالاک  تمیق  ناناگرزاب  هاگنآ  دسرن . امش  هب  یتراسخ  نایز و  هک  مهد  یم  تنامـض  امـش  هب  نم  دیتسه . هاگآ 
نادنزرف يوس  هب  یلاخ  تسد  هدـنام ،  زجاع  دـیرخ  زا  درخب ، یعاتم  اهنآ  زا  تساوخ  یم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  کیره 

و دناروخب . اهنآ  هب  هک  تشادن  تسد  رد  يزیچ  وا  دـندرک و  یم  يراز  هلان و  یگنـسرگ  زا  وا  ناکدوک  هک  یلاح  رد  تشگ ،  یمرب  دوخ 
ببـس نیدب  و  داد . یم  اهنآ  هب  دندوب و  هتخورفن  ربمایپ  نارای  هب  سابل و  كاروخ و  زا  ناناگرزاب  هچنآ  يارب  یبوخ  دوس  بهلوبا  رخآ  رد 

(63 . ) دندنارذگ یم  یتخس  جنر و  هب  یگنهرب  یگنسرگ و  زا  ناناملسم 

هنیدم هب  ترجه 

هراشا

یم کمک  برع  لئابق  زا  دندمآ ، یم  جح  هب  بارعا  هک  جح  مسوم  رد  دیامن ، ترجه  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  زا  شیپ 
و درک ، دروخرب  دندوب  هدـمآ  جـح  هب  هنیدـم  زا  هک  جرزخ  هلیبق  زا  یهورگ  هب  ماگنه  نیا  رد  دـنک . غیلبت  ار  دوخ  تلاسر  دـناوتب  ات  دـیبلط 
، دندروآ مالسا  دنتخانش و  ار  ربمایپ  دندوب ، هدینش  ار  نامزلارخآ  ربمایپ  روهظ  ییوگشیپ  دوهی  زا  هک  اهنآ  دومرف : توعد  مالـسا  هب  ار  اهنآ 
زا یهورگ  رگید  لاس  رد  دش . رشتنم  هنیدم  رد  مالسا  و  دنداد ، هنیدم  لها  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربخ  هنیدم ،  هب  تشگزاب  رد  و 
زا ریمع ) نب  بعـصم   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندرک . مالـسا  رب  تثعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  و  دـندمآ ، جـح  هب  هنیدـم  لـها 

زامن ناشیا  اب  دیامن و  میلعت  ار  نآرق  مالسا و  دنا  هدش  ناناملسم  هنیدم  لها  زا  هکنانآ  هب  ات  داتسرف ، ناشیا  هارمه  هب  ار  هکم  لها  ناناملسم 
جح دصقب  نآ  یلاها  زا  نت  دنچ  داتفه و  موس ،  لاس  رد  هکنآ  ات  دش ، رـشتنم  شیب  زا  شیب  هنیدم  رد  مالـسا  نیا  زا  سپ  دراذگ . تعامج 

. دنیامن یمالسا  تلود  هماقا  دربب ، فیرشت  هنیدم  هب  شترـضح  رگا  هکنآ  رب  دندرک  تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  و  دندمآ ، هکم  هب 
نیا رد  دش . هتخانـش  یمـسر  نید  هنیدم  رد  مالـسا  و  دندرک ، تعامج  زامن  هماقا  بعـصم  اب  دنتـشگزاب ، هنیدـم  هب  هورگ  نیا  هک  یماگنه 

رد ناناملـسم  زا  و  دـندرک . ترجه  هنیدـم  هب  یناهنپ  روط  هب  دومرف و  روتـسد  هکم  نکاس  ناناملـسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه 
رافک رگید  فرط  زا  دندوب . هدرک  ینادنز  ار  اهنآ  ناشناشیوخ  ردام و  ردپ و  هک  رگید  ناملـسم  دـنچ  مالـسلا و  هیلع  یلع  زج  دـنامن  هکم 

نتـشک يارب  يدرم  يا  هلیبق  ره  زا  دندراذگ  رارق  دندرک و  روش  دندمآ و  درگ  دـندوب ، كانمیب  هنیدـم  رد  ناناملـسم  عمجت  زا  هک  شیرق 
ربمایپ لیئربج  دنزاس . نک  هشیر  ار  مالسا  ات  دنناسر ، لتق  هب  شلزنم  رد  ار  ترضح  نآ  هاگنابش  و  دوش ، هدامآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر . هنیدم  هب  ترجه  روتسد  شترضح  هب  ادخ  بناج  زا  و  درک ، ربخ  اب  اهنآ  دصق  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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ربمایپ رتسب  رد  ار  بش  نآ  مود -  دزاس . ایهم  ترفاسم  نیا  يارب  بوکرم  مکی -  دومرف : فلکم  راک  راـهچ  ماـجنا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
 - مراهچ دراد . درتسم  شنابحاص  هب  دـندوب  هدرپس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنرب  ناـمگ  نـالتاق  هکنآ  اـت  دـناوخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دندش نوریب  هکم  زا  رکبوبا  اب  هاگنابش  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  نآ  زا  سپ  و  دربب . هنیدم  هب  دوخ  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  نادناخ 
يومع بهلوبا  هک  شیرق  نادرم  دیمرآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتسب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دندش . ناهنپ  هکم  نوریب  روث  هوک  راغ  رد  و 

نامز نآ  رد  هک  هناخ -  راوید  سپ  زا  نانآ  دنتفرگ . ار  هناخدرگ  تسد ،  هب  ریـشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـصقب  دوب ، اهنآ  اب  ربمایپ 
ار مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  و  دنناسر ، لتق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوش و  رجف  ات  دنتشاد ، رظن  ریز  ار  ربمایپ  باوختخر  دوب -  هاتوک 
، دـمآ نوریب  رتسب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  حبـص  هک  هاگنآ  اما  تسا ...  ربمایپ  دنتـشادنپ  یم  دـندید ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتسب  رد 
زا وج  تسج و  رد  دـندش ، هاگآ  دوخ  ياطخ  زا  شیرق  راـفک  هک  نآ  زا  سپ  دـنا . هدوب  هابتـشا  رد  حبـص  هب  اـت  ار  بش  هک  دنتـسناد  اـهنآ 
وا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش . ناـساره  رکبوبا  ماـگنه  نآ  رد  ( 64 . ) دـنتفر روث  هوک  زاغ  کیدزن  اـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يراوس  يارب  يرتش  مالسلا  هیلع  یلع  دنتـشگزاب . راغ  زا  شیرق  ( 65  .( ) تسام اب  ادخ  شابم !  كانهودنا  : ) دومرف
نب هللادبع  مان  هب  دـنتفرگ  ییامنهار  و  ( 67  ، ) هشیاع يردام  ردارب  مالغ  هریهف  نب  رماع  اـب  دـندروآ  رکبوبا  يارب  يرتش  و  ( 66 ، ) دیرخ هلآ 

ود رد  ابق -  هد  هب  اـت  دومن  ترجه  هکم  زا  هارمه ،  هس  نآ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوبن . ناملـسم  ( 68  ) لیدـلا ینب  هلیبق  زا  طقیرا 
شنابحاص هب  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هک  ار  شیرق  ياهتناما  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  دنام  ابق  رد  و  دیـسر ، هنیدم -  زا  جراخ  یلیم 

ره نآ ،  لابند  هب  و  دیسر ، هنیدم  رد  ناناملسم  هب  ربخ  نیا  دش . قحلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ابق  رد  ترـضح  نآ  نادناخ  اب  دیناسر و 
زور هکنیا  ات  دنتـشگ ... یم  زاب  دـمآ و  یم  الاب  زور  ات  دـندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راظتنا  رد  و  دـندمآ ، یم  نوریب  هنیدـم  زا  حـبص 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رتش  دندرب . فیرشت  هنیدم  هب  ناهارمه  اب  ابق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوالا ،  عیبر  مهدزاود  اب  متشه  هبنشود ، 
و تخاس ،  لگ  تشخ و  اب  اجنآ  رد  ار  هنیدم  دجـسم  دیرخ و  ار  اجنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـمآ . دورف  هنیدـم  طسو  ینیمز  رد  هلآ 

اجنآ رد  ار  اون  یب  نارجاهم  دومرف و  هدامآ  هحنج  مان  هب  يا  هکد  دجـسم  رخآ  رد  و  دـیناشوپ . امرخ  تخرد  ياـه  هخاـش  اـب  ار  نآ  فقس 
تـشذگ زا  سپ  و  تخاس .  یم  دجـسم  نامتخاس  دـننام  يا  هناخ  دوخ  نارـسمه  زا  کی  ره  يارب  دجـسم  بنج  رد  نینچمه  داد . ینکس 

هیلع یلع  شیومع  رـسپ  هب  ار  هجیدـخ  راـگدای  مالـسلا  هیلع  همطاـف  شرتخد  نآ  زا  سپ  دروآ . هناـخ  هب  ار  هشیاـع  ترجه ،  زا  هاـم  تفه 
 . تخاس مالسلا  هیلع  همطاف  شرتخد  يارب  دوخ ، هناخ  دننام  دوخ و  هناخ  بنج  رد  يا  هناخ  و  درک ، جیوزت  بلاطوبا  راگدای  مالسلا 

یمالسا هعماج  يراذگناینب 

دننام و  تخاس ،  ردارب  رگیدکی  اب  ار  نارجاهم  زا  نت  ود  ره  دومرف . يراذگناینب  نینچ  ار  یمالسا  هعماج  نیلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
نب رمع  يراصنا و  ریبز  نب  هجراخ  اب  ار  رکبوبا  هکنآ  دـننام  تخاس  ردارب  يراصنا  کی  اـب  اـب  نارجاـهم  زا  کـی  ره  زین  و  رمع ، رکبوبا و 

ایندـلا و یف  یخا  تنا  : ) وا هب  دومرف  دـناوخ ، دوخ  ردارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تبون  ود  ره  رد  و  يراصنا .  کلام  نب  نایتع  اب  ار  باـطخلا 
هک هنیدـم  نکاس  دوهی  لیابق  اب  کچوک ،  هعماج  نآ  تینما  ظفح  يارب  نینچمه  ( 69  . ) یتسه نم  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  هرخـالا : ) 

هلیبق اب  هژیوب  تخاس ،  دقعنم  دـنک ، هلمح  هنیدـم  هب  سک  ره  ربارب  رد  مه  زا  ینابیتشپ  زیمآ و  تملاسم  یتسیزمه  نامیپ  دـندوب ، دـنمتورث 
نیا رد  دـندوب . راد  هلگ  هشیپ و  تعارز  رادـغاب و  هک  هظیرق  ینب  ریـضن و  ینب  ود  دـندوب و و  راوخ  ابر  هشیپ و  رجاـت  هک  عاـقنیق  ینب  ياـه 

زا سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 70 . ) دوب هدـمآ  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیمکح  تیمکاح و  هب  فارتعا  روط  هب  نامیپ 
اهدـص کچوک  هعماج  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـش ، هکم  رد  مالـسا  نانمـشد  شیرق  هجوتم  یلخاد ،  نما  زا  ناـنیمطا  اـهنامیپ و  نیا  نتـسب 

اب و  دندوب ، هدراذـگ  شیرق  يرگامغی  فرـصت و  تحت  هکم  رد  ار  دوخ  یئاراد  همه  هک  دنتـشاد  دوجو  شیرق  زا  يرارف  نارجاهم  راوناخ 
نادرم زا  یئاه  هتـسد  راک ، نیا  هراچ  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندینارذگ . یم  یتخـس  هب  راصنا  کمک  اب  یگنت و  تسد  لاـمک 
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هلفاـق رب  اـهنآ  راـب  کـی  داتـسرف . یم  دنتـشذگ  یم  هنیدـم  یکیدزن  زا  هکم  هب  ماـش  هار  رد  هک  شیرق  یتراـجت  ياـه  هلفاـق  رـس  رب  یگنج 
. دومن میسقت  ناتسدگنت  رب  ار  مئانغ  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  دنتفای ، تسد  شیرق  یتراجت  کچوک 

ردب هوزغ 

شیرق زا  یمیظع  یتراجت  هلفاق  دنداد  شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ترجه  مود  لاس  ناضمر  هام  رد  ات  دوب ... هنوگ  نیدب  عضو 
دصیس و اب  و  دنور ، نوریب  هنیدم  زا  هلفاق  نآ  یپ  رد  ات  درک  بیغرت  ار  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ددرگ . یم  رب  هکم  هب  ماش  زا 
 ، هنیدم یلزنم  تفه  رد  ردب  دندمآ . دورف  ردب )  ) نیمزرـس کیدزن  هنیدم  یلزنم  تفه  هب  ات  دندش  نوریب  هنیدم  زا  دـصق  نیا  هب  نت  هدزیس 
اب ار  هکم  لها  و  دش ، ربخ  اب  دـماشیپ  نیا  زا  دوب ، نایفـسوبا )   ) تسایر هب  هک  شیرق  یتراجت  گرزب  هلفاق  تسا .  هکم  هب  هنیدـم  هار  رد  و 

ربمایپ اب  دروخرب  يارب  حلـسم  درم  رازه  اب  هکم  زا  شیرق  تفای .  تاـجن  راد  ریگ و  نآ  زا  تفر و  رد  هب  ههار  یب  زا  دوخ  و  تخاـس ،  ربخ 
ساـبع اـهنآ  هلمج  زا  هک  دـندوب  هتـشگ  هارمه  رکـشل  نآ  اـب  هارکا  روط  هب  زین  مشاـه  ینب  زا  نت  دـنچ  دـندمآ . نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تـسناوت بلاط  نانآ  نایم  زا  دندوب . شیرق  شنزرـس  دروم  نانیا  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  ردارب  بلاط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع 
راـصنا زا  مالـسا  شترا  دارفا  رتشیب  دـش . ربـخ  اـب  هعقاو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ددرگ . زاـب  هکم  هب  دزیرگب و  رکـشل  زا  هار  نیب  رد 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندیـسر  ار  ترـضح  نآ  ندرک  يرای  طرـش  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تعیب  رد  اهنآ  و  دندوب ،
تـسیاب یم  دنا ، هدماین  نوریب  هنیدم  زا  زین  گنج  دصق  هب  و  دنتـسه ، هنیدـم  زا  جراخ  رد  هک  نونکا  و  نیاربانب ،  دـندوب . هداد  رارق  هنیدـم 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  يرای  راد  هدهع  ار  دوخ  لاح  نیا  رد  اجنیا و  رد  ایآ  هک  دیامرفب  ار  اهنآ  لاح  مالعتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هلفاـق رارف  زا  ار  اـهنآ  و  دروآ ، درگ  ار  رکـشل  ندرک ،  تروشم  ناوـنع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ببـس  نیدـب  هن .  اـی  دـنناد  یم  هلآ 

رد درک ؟ دیاب  هچ  دیئوگب ، نم  هب  ار  دوخ  رظن  یلع : )  اوریـشا  : ) دومرف ناشیا  هب  و  تخاس ،  ربخ  اب  یگنج  رکـشل  ندمآ  نوریب  یتراجت و 
هدروآور دوخ  تکوش  تردق و  همه  اب  هک  دنـشیرق  اهنیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ادـخ : ربمایپ  يا  دـنتفگ : نینچ  رمع )  ) و رکبوبا )  ) ماگنه نیا 

نآ زا  دنگوس ! ادخ  هب  دنا ! هدیدرگن  نوبز  راوخ و  زورما  هب  ات  دنا ، هدـش  تکوش  تردـق و  اب  هک  هاگنآ  زا  شیرق  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنا !
وت اب  و  دنهد ، یمن  تسد  زا  ار  دوخ  تکوش  تردق و  زگره  شیرق  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـنا ! هدرواین  نامیا  دـنا ، هدـش  رفاک  شیرق  هک  زور 

سپ دادقم ) ( ) 72 . ) دینادرگور ناشروآ  باعرا  نانخس  ود  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 71  ! ) شاب رازراک  هدامآ  سپ  دنگنج ! یم 
یمن ار  لیئارـسا )  ینب   ) راتفگ امـش  هب  ام  میتسه .  وت  اب  ام  هک  نک ،  لمع  ادـخ  نامرف  هب  ادـخ ! ربماـیپ  يا  تفگ :  تساـخرب و  ود ، نآ  زا 

دوخ يادخ  اب  امـش  میئوگ :  یم  ام  نکیل  مینام !  یم  اجنیا  رد  ام  دینک ، گنج  دیورب و  دوخ  يادخ  اب  وت  دـنتفگ : ناشربمایپ  هب  هک  میئوگ 
یم باکر  رد  ام  دیورب ، ایرد  لحاس  ات  رگا  داتسرف ! قح  هب  ار  وت  هکنآ  هب  مسق  میگنج !  یم  اهنآ  اب  میئامـش و  اب  ام  و  نک ،  گنج  نانآ  اب 
نم هب  ار  دوخ  رظن  مدرم  یلع )  اوریشا  : ) دومرف درک و  رارکت  ار  دوخ  نخس  زاب  و  تفگ :  ریخ  اعد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مییآ ! 

ای تفگ :  تساخرب و  راصنا  نارـس  زا  ذاعم ) نب  دعـس  . ) دهاوخ یم  خساپ  اهنآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنتـسناد  راصنا  دییوگب !
! ربمایپ يا  میوگ :  یم  مهد و  یم  خساپ  راصنا  بناج  زا  نم  تفگ :  دعس  يرآ .  دومرف : ربمایپ  دیهاوخ ؟ یم  ار  ام  خساپ  ایوگ  هللا !  لوسر 
 ! هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يا  تسا .  هدیـسر  امـش  هب  يرگید  راک  نامرف  ادخ  زا  نونکا  و  يدمآ ،  نوریب  هنیدم  زا  يراک  دصق  هب  دیاش 
 . نک ارجا  يراد  روتسد  هک  ار  يراک  میتسب .  يرادربنامرف  نامیپ  دهع و  امـش  اب  و  میدرک ،  قیدصت  ار  امـش  و  میدروآ ،  نامیا  امـش  هب  ام 

دنویپ دشاب . هدنامن  یقاب  ام  زا  نت  کی  هچ  رگا  مینز ،  یم  ایرد  هب  امش  اب  ام  دینزب ، ایرد  هب  رگا  داتسرف ، قح  هب  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  مسق 
ام يارب  يریگب ،  اـم  لاـم  زا  هک  هچنآ  یهاوخ ،  هک  هچ  ره  ریگب  اـم  لاوـما  زا  و  یهاوـخ !  هک  ره  زا  نک  عـطق  و  یهاوـخ !  هک  ره  اـب  نک 

تکرب اب  دـیتفا  هار  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش ، مامت  دعـس  نخـس  شراتفگ .  رخآ  اـت  يریگن -  هچنآ  زا  تسا  رتدـنیاشوخ 
اهنآ هب  ار  شیرق  ناگرزب  زا  کیاکی  هاگلتق  هاگنآ  مرگن !  یم  ار  نارفاک  ندش  هتـشک  ایوگ  نونکا  تسا .  هداد  میزوریپ  دیون  وا  هک  ادخ ،
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. دـندومن یم  يرادـساپ  نآ  زا  دـنتخاس و  یناـبیاس  ربماـیپ  يارب  دـمآ . دورف  ردـب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رکـشل  ( 73 . ) داد ناـشن 
رد 17 و  دیسر ... ارف  مامت  ییامندوخ  ییارآ و  دوخ  اب  شیرق  رکشل  ( 74 ! ) دنام اجنآ  رد  گنج  رخآ  ات  تفر و  نما  ياج  نآ  رد  رکبوبا ) )

هیلع یلع  همه  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رکشل  زا  دش . اپ  هب  ناناملسم  رافک و  نیب  ردب ) هوزغ   ) مان هب  روهـشم  گنج  ناضمر  هام 
و دندیگنج . تخس  هتـشذگ  دوخ  زا  یناروالد  زین  راصنا  زا  و  (. 75  ) دنتشک ار  رافک  نانامرهق  نارس و  دندرک و  يروالد  هزمح  مالـسلا و 

نآ دندرکن . گنج  ناناملسم  هیلع  نیکرشم و  کمک  هب  دندوب ، هدمآ  ردب  نیمزرس  هب  شیرق  رکشل  رد  هارکا  اب  هک  مشاه  ینب  زا  نت  دنچ 
زا دیهـش  تشه  و  نارجاهم ،  زا  دیهـش  شـش  دندیـسر ، تداهـش  هب  رفن  هدراهچ  ناناملـسم  زا  تفای .  نایاپ  ناناملـسم  يزوریپ  اـب  گـنج 

ردارب و ردپ و  هظفنح )   ) و هیبش )   ) و هبتع )   ) ناگدش هتشک  هلمج  زا  دنتشگ . ریسا  نت  داتفه  دندش و  هتـشک  نت  داتفه  ناکرـشم  زا  راصنا .
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ( 76 . ) دنتشگ هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  هزمح و  تسد  هب  هک  دندوب  هیواعم )   ) ردام و  نایفسوبا )   ) رـسمه دنه )  ) دنزرف

شترا اب  هارکا  اب  ای  هک  دندوب  یناسک  صاخشا  نیا  دومرف . یهن  اهنآ  نتشک  زا  درب و  مان  ار  رگید  نت  دنچ  مشاه و  ینب  ردب  زور  رد  هلآ  و 
مالـسا هب  یتمدخ  هکم ،  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تماقا  نامز  رد  هکنآ  ای  و  رگید ، نت  دنچ  مشاه و  ینب  دننام  دندوب ، هدمآ  شیرق 
شیرق هماندهع  دندرک و  يراکمه  هک  دوب  ینت  دنچ  نمـض  رد  هک  يرتخبلاوبا )   ) دـننام دنتـشاد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یعافد  و 

اب شیرق  ار  وا  هچ  دیناسرن ، لتق  هب  ار  وا  تفگ :  درب و  ار  سابع )   ) مان صوصخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندیرد .  ار  ناناملـسم  هیلع 
میناسرب و لتق  هب  ار  دوخ  ناسک  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  ام  تفگ :  هبتع  رـسپ  هفیذـحوبا  ماگنه  نیا  رد  دـنا . هدروآ  دوخ  اب  هارکا 

ایآ دومرف : درک و  رمع  هب  ور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرب !  یم  ورف  شندب  رد  ار  ریـشمش  منیبب ،  ار  وا  رگا  ادخ  هب  میـشکن ؟!  ار  سابع 
 . منزب ریشمش  اب  ار  شندرگ  راذگب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يا  تفگ :  رمع  دننز ؟! یم  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مع  يور  رب 

هاگنآ مئانغ  میسقت  رد  فالتخا  دادن . يا  هزاجا  نینچ  رمع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ( 77 . ) درک راکشآ  ار  دوخ  قافن  دنگوس  ادخ  هب 
وا هب  ار  هک  ره  دندرک و  لابند  ارحص  رد  ار  اهنآ  مالسا  رکشل  زا  یهورگ  درک ، تشپ  گنج  نادیم  هب  دروخ و  تسکش  شیرق  رکـشل  هک 
زین يا  هدع  دندروآ . دوخ  اب  ار  اهنآ  ییاراد  و  دندرب ، شروی  نمشد  ياه  همیخ  هب  رگید  يا  هتسد  دنتخاس . ریسا  ای  دنتـشک و  دنتفای  تسد 

نمـشد دنا ، هدش  رود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسا  رکـشل  هک  لاح  نآ  رد  ادابم  ات  دنتخادرپ ، يرادـساپ  هب  ربمایپ  هاگیاج  درگ  هب 
نآ دش . فالتخا  مئانغ  رـس  رب  هورگ  هس  نیا  نایم  گنج ،  متخ  زا  سپ  دنک . هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگیاج  هب  دـبای و  تصرف 

ار نمـشد  هک  هتـسد  نآ  و  دـندوبن . لئاق  نارگید  يارب  یقح  دنتـسناد و  یم  نآ  کلام  ار  دوخ  دـندوب ، هدروآ  دوخ  اب  ار  مئانغ  هک  هتـسد 
اب ار  وا  میدرک و  یمن  لابند  ار  نمشد  ام  هچ  نانچ  اریز  دیتسین ! مئانغ  هب  ام  زا  رتراوازـس  امـش  دنگوس ، ادخ  هب  دنتفگ : دندوب  هدرک  لابند 
هللا یلـص  ربمایپ  يرادساپ  هب  هک  نانآ  و  دـیرب . تمینغ  هب  ار  ناشلاوما  دنتـشاذگ  یمن  ار  امـش  اهنآ  میتخاس ،  یمن  لوغـشم  امـش  زا  گنج 
عمج ار  مئانغ  نآ  میورب  رگا  هک  میدرک  نآ  میب  میدـید ،  ظفحتـسم  یب  ار  نمـشد  لاوما  هک  هاگنآ  ام  دـنتفگ : دـندوب  هتخادرپ  هلآ  هیلع و 

و دنک ، هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ددرگ و  زاب  درگنب و  ظفحتـسم  زا  یلاخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگیاج  نمـشد  مینک ، 
هللا یلـص  ربمایپ  رب  یحو  لاح ،  نیا  رد  دیتسین !  مئانغ  ذخا  رب  ام  زا  رتراوازـس  امـش  و  میدرک ،  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يرادساپ  ام 

هدرب تمینغ  هب  يزیچ  سک  ره  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد . رارق  لوسر  ادخ و  نآ  زا  ار  لاوما  نآ  و  دش ، لزان  هلآ  هیلع و 
هب ات  داتفا  هار  هب  هنیدـم  يوس  هب  ردـب  نیمز  زا  هاگنآ  دومرف ، مئانغ  يرادـهاگن  يروآ و  عمج  رومءام  ار  راصنا  زا  نت  کـی  و  دـنادرگزاب ،
رثا ( 78 . ) دندومن میـسقت  ناسکی  همه  رب  ار  مئانغ  نآ  داد  روتـسد  دمآ و  دورف  اجنآ  رد  دیـسر . هنیدـم  یکیدزن  رد  ریـس )  ) مان هب  نیمزرس 

رد اهنآ  تبیه  و  دندوب ، هکم  رد  شیرق )  لئابق   ) اهنآ نیرتدمنتورث  برعلا و  هریزج  لئابق  نیرتمرتحم  برعلا  ةریزج  نامدرم  رب  ردب  گنج 
میب زا  اهنآ  زا  یهورگ  هک  دـندوب  نامز  نآ  ناناملـسم )   ) برعلا هریزج  مدرم  نیرتاون  یب  اهنآ  ربارب  رد  و  دوب .... ناـمدرم  نآ  همه  ياـهلد 

دصیس ، ) اون یب  هورگ  نیا  زا  دندوب .... هدرب  هانپ  هنیدم  هب  هنایفخم  هنابش و  هدنکارپ و  نارگید  و  هتخیرگ ،  هشبح  هب  شیرق  هجنکش  رازآ و 
شیرق لیابق  زا  ربارب  رد  و  دـندش .... نوریب  هنیدـم  زا  شیرق ،  یتراـجت  هلفاـق  هب  دربتـسد  دـصقب  یگنج ،  گرب  زاـس و  یب  نت )  هدزیـس  و 
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رد ورین ، رد  فالتخا  همه  نآ  اـب  هورگ ،  ود  نیا  دـندش ...! نوریب  هکم  زا  اـهنآ  یبوکرـس  يارب  دربن ، گرب  زاـس و  اـب  یگنج )  درم  رازه  )
، دنتشگ ریسا  نت  داتفه  و  دندش ، هتشک  دندوب -  شیرق  نارس  اهنآ  رد  هک  نت -  داتفه  هجیتن  رد  و  دندیگنج .... تخـس  مه  اب  ردب  نیمزرس 

لاـب رپ و  شیرق  یقباـم  و  دـندرب ....! هنیدـم  هب  دوخ  اـب  اوـن ، یب  هورگ  نآ  ار ، اـهنآ  ییاراد  رگید  یگنج و  رازفا  رتـش و  بسا و  همیخ و  و 
و داد ، ناـکت  ار  مدرم  نآ  تخـس  ياـهلد  زیگنا  تفگـش  هدـیدپ  نیا  دـندیناسر ! هکم  هب  ار  دوـخ  و  دـنتخیرگ ، هکرعم  نادـیم  زا  هتـسکش 

هنیدم هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  هک  یبا )  نب  هللادبع   ) هنیدـم رد  دـش . نوگرگد  ناناملـسم  مالـسا و  زا  اهنآ  یبایزرا 
و هنیدم ،  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  اب  و  دندرک ... هدامآ  یهاش  جات  وا  يارب  دنتـشاد  دوب و  هنیدـم  یهاش  تیکولم و  دـیدناک 

تـسکش يوزرآ  رد  ردـب  گنج  زا  شیپ  و  دوب ... هتفر  داب  رب  شیاهوزرآ  یمامت  دوهی ، لئابق  راصنا و  لئابق  نیب  تینما  هماندـهع  ياـضما 
دوخ نارای  همه  اب  و  دروآ ، دورف  میلست  رـس  راچانب  ردب  گنج  زا  سپ  دینارذگ ... یم  ماش  حبـص و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ندروآ 

هب ردب  گنج  زا  سپ  دندروآ ، یمن  باسح  رد  ار  هنیدم  رهـش  ياون  یب  ياهدراو  هزات  نآ  هک  دوهی ) لیابق   ) رگید فرط  زا  دروآ ! مالـسا 
دوهی هکنآ  هچ  دنداد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  ییاقآ  يرترب و  يورشیپ و  لماوع  هنیدم ،  رد  مالـسا  يورـشیپ  اب  اهنآ  دندرب . یپ  دوخ  ياطخ 
مالسا ندمآ  اب  و  دزادرپ ، یم  يزودنارز  يراوخابر و  هب  دننک و  یم  امن  وشن و  هتفشآ  فده و  یب  راب و  دنب و  یب  ياه  هعماج  رد  هشیمه 

هب یهتنم  نانآ  لصاح  یب  ياهلادج  هک  جرزخ  سوا و  لیابق  و  دوب ، هدش  هدنک  نب  خیب و  زا  هنیدم  رهـش  زا  يراب  دنب و  یب  هنیدم  رهـش  هب 
يراوخابر ياه  هلماعم  راـچد  و  درک ، یم  هراـجا  زارفا  گـنج  دوهی  زا  يا  هلیبق  زا  يا  هلیبق  ره  نآ  رد  هک  دـش -  یم  نینوخ  ياـه  گـنج 

دنتسیز یم  يراوتسا  یکاپ و  افص و  حلـص و  زا  لامالام  يا  هعماج  رد  و  دندوب ، هدناوخ  يردارب  هغیـص  مه  اب  همه  نونکا  دش -  یم  نانآ 
مالـسا و رما  رد  ینکـشراک  یپ  رد  و  دندمآ ، دوخ  هب  ردب ، گنج  زا  سپ  دوهی  تشادـن .  يذوفن  نیرتکچوک  نآ  رد  يا  هناگیب  چـیه  هک 
 : هک دنک  یم  تیاور  ماشه  نبا  دوب . عاقنیق )  ینب   ) هلیبق رتزارفندرگ  همه  زا  ینکشراک  نیا  رد  دندمآرب ، ناناملـسم  نیب  يزوت  هنیک  داجیا 

مالسا و  دوشن ، دراو  امش  رب  شیرق  دننام  ات  دیسرتب  ادخ  زا  دوهی ! هورگ  يا  : ) دومرف اهنآ  هب  دروآدرگ و  عاقنیق  ینب  رازاب  رد  ار  اهنآ  ربمایپ 
دوهی تسا ).  هتفرگ  نامیپ  نم  يربمایپ  رب  امش  زا  ادخ  و  هدمآ ،  امش  ياهباتک  رد  نم  يربمایپ  میادخ .  ربمایپ  نم  دیناد  یم  امـش  دیروایب .
گنج ملع  هک  یموق  اب  يدرک  دروخرب  هکنیا  دنادرگن  ترورغم  میتسه !؟  شیرق -  وت -  موق  دننام  ام  يرادنپ  یم  وت  دمحم ، يا  دـنتفگ :

یناسنا رگا  ینعی :   ! ) میتسه نامدوخ  ام  هک  تسناد  یهاوخ  میگنجب ،  وت  اب  رگا  مسق ،  ادخ  هب  دمآ ! تتسد  هب  یتصرف  و  دنتـشادن ، ندرک 
 !( ناسنا نآ  میئام  تسه 

دوهی اب  يریگرد  نیتسخن 

وا هب  تفر .  يرگرز  ناکد  رد  عاقنیق ،  ینب  ياهرازاب  رد  ( 79  ) راصنا زا  یکی  رسمه  يزور  هکنآ  ات  دندوب ، ینکشراک  رد  نانچمه  دوهی 
اب تشپ  زا  ار  وا  نهاریپ  نماد  رگرز  درم  دیزرو ، عانتما  تفریذپن و  دریگرب -  هرهچ  زا  باجح  دـیاشگب -  ار  دوخ  يور  دـندیزرو  رارـصا 

گناب وناب  نآ  دـندیدنخ ، وا  رب  دوهی  دـش . نایامن  شتروع  تساخرب ،  اج  زا  نز  نآ  هک  هاـگنآ  و  تخیوآ ،  شرمک  يـالاب  هب  يا  هلیـسو 
ار دوخ  نامیپ  و  دنتشک ، ار  ناملسم  درم  نآ  دندمآ و  درگ  عاقنیق  ینب  مدرم  تشک .  ار  رگرز  نآ  تساخرب و  ناناملسم  زا  يدرم  دروآرب .

زور هدزناپ  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنتـشگ . گنج  هدامآ  دـندش و  عمج  دوخ  ياهراصح  اه و  هعلق  رد  و  دنتـسکش ، ربماـیپ  اـب 
. دوب یگنج  درم  دـصتفه  اهنآ  نایم  رد  ( 80 .) دندش ربمایپ  میلـست  هک  هدـعقلا  يذ  لوا  ات  يرجه  موس  لاس  لاوش  مهدزناپ  درک ، هرـصاحم 

ناتـسلخن تعارز و  اهنآ  یئاراد  تفرگ .  تمینغ  هب  ار  اهنآ  لاوما  و  دـنار ، ماش  تاعارذ  نیمز  هب  ار  اهنآ  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
و تشادرب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  تمینغ  سمخ  دنتـشاد . يرگرز  رازفا  رایـسب و  يزورفا  گنج  دـندوب و  هشیپ  رجات  اـهنآ  دوبن .

يارب یگدامآ  لیـصحت  دوخ و  ناگتـشک  گوس  رد  لاس  کی  هکم  مدرم  ردب  گنج  زا  سپ  ( 81 .) دومرف میسقت  ناناملـسم  نیب  ار  یقبام 
هب ور  هتفای ،  نامزاس  يرکـشل  و  بسا ،  تسیود  رتش و  رازه  هس  یگنج و  درم  رازه  هس  اـب  ماجنارـس  و  دـندوب ، ناـنآ  نوخ  ماـقتنا  نتفرگ 
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. دندرک هنیدم 

دحا هوزغ 

ور زهجم  يرکـشل  اب  نایفـسوبا ،  یگدرکرـس  هب  يرجه ،  موس  لاس  رد  شیرق  رافک  تسا .  هنیدم  جراخ  یلیم  کی  رد  یهوک  مان  دحا ) )
و تال )   ) شیرق تب  ود  نایفـسوبا )  . ) دندمآ دورف  دحا  هوک  یکیدزن  رد  لاس ،  نآ  لاوش  مهدزاود  هبنـشراهچ  رد  و  دـندروآ ، هنیدـم  هب 

هارمه نارواگنج ،  عیجـشت  يارب  دنه )  ) دوخ رـسمه  یگدرکرـس  هب  ار  شیرق  نارـس  نز  هدزناپ  زین  و  دوب ، هدروآ  شترا  نآ  اب  ار  يزع )  )
ياج هک  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  نادرم  و  دـننامب . هنیدـم  ایآ  درک  روش  راصنا  رجاهم و  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب . هتخاـس  رکـشل 

زا رکـشل  هکنآ  ای  دنگنجب ، اهنآ  اب  گنـس  اب  اهماب  تشپ  زا  اه  هچب  نانز و  و  دـنگنجب ، اهنآ  اب  ور  رد  ور  تسین ،  شیرق  نایرکـشل  نالوج 
و دنگنجب ، هنیدم  رد  دننامب و  هنیدم  رد  هک  دید  یم  نانچ  یـشیجلا  قوس  رظن  زا  ربمایپ  دـگنجب . شیرق  اب  ارحـص  رد  دور و  نوریب  هنیدـم 

نیا دـنتفگ  یم  دوب -  اـهنآ  اـب  زین  هزمح  هک  ناـیوجگنج -  تیرثکا  نکیل  دوب . يار  نیمه  زین  ار  سوا  هلیبـق  سیئر  قفاـنم  یبا  نب  هللادـبع 
روشرپ ناگدنمزر  يءار  هک  دـید  نآ  رد  ار  تمکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میورن .  نوریب  شیرق  رکـشل  ربارب  رد  هک  تسام  تسکش 

روشرپ و تلاح  نآ  اب  هنیدم ،  رد  ندـنام  تروص  رد  هکنآ  هچ  دـگنجب . شیرق  اب  ارحـص  رد  دور و  نوریب  هنیدـم  زا  و  دریذـپب ، ار  مالـسا 
هک یگنج  درم  رازه  اب  هنیدـم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش . یم  فیعـضت  اهنآ  یبلط  تداهـش  هیحور  مالـسا ،  ناگدـنمزر  ناـجیه 

تفگ دوخ  نامرف  تحت  دارفا  هب  هار  نیب  رد  یبا  نب  هللادبع  دش . نوریب  هنیدم  زا  دندوب ، رکشل  نآ  نمض  رد  زین  شناوریپ  یبا و  نب  هللادبع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشگزاب .  هنیدم  هب  دوخ  ناوریپ  زا  نت  دصیس  اب  و  تسکش )!  ارم  يءار  درک و  لمع  ناناوج  يءار  هب  ربمایپ  : )

و دش ، زاغآ  گنج  لاوش  همین  هبنـش  زور  رد  و  دندمآ ، دورف  شیرق  رکـشل  ربارب  رد  و  دندیـسر ، دحا  هوک  کیدزن  هب  هدـنمزر  دـصتفه  اب 
فـص دحا  هوک  ربارب  رد  ار  مالـسا  هدنمزر  دصتفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رکـشل  ود  یئارآ  فص  دیـسر . نایاپ  هب  گنج  زور  نامه 

زا يرادساپ  هب  رکشل  رـس  تشپ  رد  ریبج ، نب  هللادبع  یگدرکرـس  هب  ار ، زادنا  ریت  هاجنپ  و  داد ، رارق  رـس  تشپ  ار  دحا  هوک  و  درک ، ییارآ 
اب ار  اهنآ  نازادناریت  دننک ، هلمح  رکـشل  رب  رـس  تشپ  زا  دنور و  الاب  هنماد  زا  دـنهاوخب  شیرق  ناراوس  هچنانچ  ات  درامگ ، دـحا  هوک  هنماد 
هب ار  رکشل  شفرد  و  تشامگرب ،  شیرق  رکـشل  راوس  تسیود  یگدرکرـس  هب  ار  دیلو ) نب  دلاخ   ) نایفـسوبا دننارب . اجنآ  زا  دوخ  ياهریت 

زجر اب  و  دندز ، یم  فد  دنتفر و  یم  هار  نیکرـشم  رکـشل  ياهفـص  تشپ  رد  دوخ ، هارمه  نانز  اب  دـنه  دراذـگاو . هللادـبع  ینب  هلیبق  نالی 
زجر نیا  ناـنز  فد  دندیـسر ، شیرق  نارادـملع  رادـلادبع و  نـالی  رـس  تشپ  هب  هـک  هاـگنآ  دـندرک . یم  عیجـشت  ار  نایرکـشل  یناوـخ ، 

رکـشل و ینابیتشپ  نالی  يا  ناه  رادـلادبع ! ینب  نادرم  يا  ناه  ینعی :  راتب  لکب  ابرـض  رابدالا  هامح  اهی  رادـلادبع و  ینب  اـهی  و  دـندناوخ :
اب هک  دوب  یشحو )   ) مان هب  كاب  یب  هایس و  یمالغ  شیرق  رکشل  رد  دیروآ . دراو  تبرـض  نارب  ياهریـشمش  اب  رکـشل ! رـس  تشپ  ناظفاح 
هس زا  یکی  رازراک  رد  هچنانچ  تفگ :  وا  هب  دنه  تخاس .  دراو  اهنآ  رب  يراک  یتبرض  تفرگ و  یم  ناشن  ار  نالی  رود  زا  هدنرب  يا  هبرح 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تفگ :  یشحو  ار . یلع  ای  هزمح ،  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يوش ،  یم  دازآ  یگدنب  زا  یشکب ،  ار  نت 
لاح رد  زین  ار  یلع  و  دننک ، یم  يرادساپ  رکشل  زا  یهورگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هکنآ  هچ  مروآ .  رد  ياپ  زا  مناوت  یمن  ار  یلع 

زا مناوت  یم  ار  هزمح  نکیل  دنک . یم  تبقارم  ار  دوخ  تمـس  ره  تسار و  پچ و  لاح  نامه  رد  نکیل  دـنک ، یم  هلمح  ریـش  نوچ  گنج 
رادـملع گـنج  زاـغآ  درادـن . شیوـخ  تسار  پچ و  هب  هجوـت  و  درب ، یم  هلمح  ور  شیپ  هب  نارغ  ریـش  دـننام  هکنآ  هـچ  مروآ ،  رد  ياـپ 

: دروآ رب  گناب  درک و  زاغآ  ار  گنج  رکـشل -  نامرهق  زا  هیانک  دـندیمان -  یم  هبیتکلا )  شبک   ) ار وا  هک  ناـمثع  دـنزرف  هحلط  نیکرـشم 
ام ياهریشمش  اب  و  دتسرف ، یم  منهج  هب  امش  ياهریشمش  اب  ار  ام  دنوادخ  دیرادنپ  یم  امش  هلآ !  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحصا  يا  ياه 

یلع دتسرفب ؟! تشهب  هب  ار  وا  نم  ریشمش  ای  دتسرفب ، منهج  هب  ارم  وا  ریشمش  هک  تسه  یـسک  امـش  رد  ایآ  دتـسرف ! یم  تشهب  هب  ار  امش 
ریـشمش اب  وت  ای  هکنآ  ات  موش  یمن  ادـج  وت  زا  تسا !  وا  تردـق  هضبق  رد  نم  ناج  هکنآ  هب  مسق   : ) تفگ دـمآ و  وا  يوس  هب  مالـسلا  هیلع 
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عطق شیاپ  کی  دز و  وا  هب  يریـشمش  مالـسلا  هیلع  یلع  مد  نامه  رد  و  مور ).  تشهب  هب  يدوزب  وت  ریـشمش  اب  نم  اـی  يور ،  منهج  هب  نم 
یم مسق  يدـنواشیوخ  ادـخ و  هب  ار  وت  مع !  رـسپ  يا  تفگ :  یلع  هب  هحلط  ماگنه  نآ  رد  دـش . فوشکم  شتروع  داتفا و  نیمز  رب  دـش و 
ياج هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  ربکا ! هللا  دروآرب : گناب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک . اـهر  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  راذـگاو ! ارم  مهد 

هب ارم  دـش ، فوـشکم  شتروـع  هـک  هاـگنآ  میوـمع  رـسپ  تـفگ :  یلع  یتـشکن ؟!  ار  وا  ارچ  دـنتفگ : وا  هـب  باحــصا  تشگزاـب ،  دوـخ 
ات تشاـمگ  تمه  ناـنچمه  مالـسلا  هیلع  یلع  دـش . زاـغآ  رکـشل  ود  نیب  گـنج  ناـمز  نیا  رد  دـمآ . ممرـش  وا  زا  دـناوخ ، يدـنواشیوخ 
 ، تشاد همادا  نانچمه  رازراک  تفرگ .  یم  شود  رب  ار  ملع  يرگید  دـناسر  یم  لتق  هب  ار  کی  ره  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  شیرق  نارادـملع 

ملع نامز  نیا  رد  دـیناسر ، لتق  هب  زین  ار  وا  یلع  و  تفرگ .  شود  رب  ار  ملع  اـهنآ  هدرک  دازآ  نآ  زا  سپ  دـندش . هتـشک  اـهنآ  زا  نت  هد  اـت 
راصنا رجاهم و  ناروالد  رگید  يراصنا و  هناجدوبا  هزمح و  دنتـشاذگ ، رارف  هب  اپ  دـندید ، نانچ  نوچ  شیرق  رکـشل  داتفا . نیمز  هب  شیرق 

هب زین  دوخ  ياه  همیخ  زا  شیرق  رکشل  دندیسر . اهنآ  ياه  همیخ  هب  ات  دندرک  لابند  ار  شیرق  رکشل  ناناملسم  رکـشل  دندرک . اهیروالد  زین 
مئانغ يروآ  عمج  مرگرـس  اه  همیخ  نورد  دندیـسر و  شیرق  ياه  همیخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رکـشل  دـندرک . رارف  نابایب  تمس 

اب اهنآ  زا  نت  لهچ  و  دنتـشادنپ ، هتفای  نایاپ  ار  گـنج  دـندید  ناـنچ  نوچ  دـندرک ، یم  يرادـساپ  ار  دـحا  هوک  هنماد  هک  ینادرم  دـندش .
شیرق ياـه  همیخ  رد  مالـسا  نایرکـشل  رگید  هب  و  دـندرک ، كرت  ار  دوخ  یظافحتـسا  هقطنم  هدـیزرو ،  تفلاـخم  دوخ  هدرکرـس  روتـسد 

هوک تشپ  زا  دوخ  نامرف  تحت  راوس  تسیود  اـب  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  درک ، هدـهاشم  ار  هنحـص  نیا  هک  دـیلولا  نب  دـلاخ  دنتـسویپ .
هلمح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رکشل  رس  تشپ  هب  هوک  زارف  زا  هاگنآ  دندرک ، دیهـش  ار  شنارای  زا  نت  دنچ  ریبج و  نب  هللادبع  و  دمآرد ،

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  رکشل  رب  و  دش ، دراو  دربن  نادیم  هب  درب و  هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رکشل  رب  و  دش ، دراو  دربن  نادیم  هب  درب و 
شود رب  هتـشادرب و  نیمز  زا  ار  شیرق  شفرد  شیرق  زا  يدرم  لاـح  نیا  رد  درب . هلمح  دـندوب  قرفتم  نیکرـشم  ياـه  همیخ  رد  هک  هلآ  و 

رب رگید  تمـس  زا  دنتـشگزاب و  نابایب  زا  دـندرک ، هدـهاشم  هتـشارفارب  ار  دوخ  شود  دـندید و  نانچ  ار  لاح  نوچ  شیرق  رکـشل  تفرگ . 
و دنتفرگ ، نایم  رد  وس  ود  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رکشل  شیرق  رکـشل  هتـسد  ود  دندرب . هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رکـشل 

دیهش داتفا و  نیمز  رب  هزمح  تخاس .  دوخ  هبرح  جامآ  ار  هزمح  بلق  تفای و  تصرف  یشحو  ماگنه ،  نیا  رد  تفرگ .  رد  تخـس  یگنج 
هبیـسن دندرک . هلمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  وس  ره  زا  نیکرـشم  دندش . دیهـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رکـشل  زا  یهورگ  دـش .

یلص ربمایپ  زا  عافد  هب  دید  نانچ  ار  راک  نوچ  (، 82  ) دوب هدش  رـضاح  هکرعم  رد  نیحورجم  هب  نداد  بآ  يارب  هک  راصنا  زا  ینز  هینزام ، 
هنیدم رد  هک  راصنا  زا  ینادرم  دیـسر . هنیدم  لها  هب  ربخ  تشگ .  ناوتان  عافد  گنج و  زا  تشادرب و  اهتحارج  و  تخادرپ ،  هلآ  هیلع و  هللا 

. داد رارق  فده  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تروص  گنـس  اب  یکرـشم  لاح  نیا  رد  دندش . دیهـش  دـندمآ و  رازراک  هنحـص  هب  دـندوب 
 . تشگ يراج  شتروص  زا  نوخ  تشادرب و  تحارج  شکرابم  ینیب  و  تسکـش ،  شنادند  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كرابم  یناشیپ 

ربمایپ دندرب . یم  هلمح  ربمایپ  هب  تمـس  ره  زا  رگید  هتـسد  زا  سپ  يا  هتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـصقب  شیرق  نالی  تقو  نیا  رد 
لوسر ای   : ) تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  لیئربج  تقو  نیا  رد  نک ...  عفد  ار  هتـسد  نیا  یلع  ای  دومرف : ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 .( یلع زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يراکادـف ،  تسا  نیا  ادـخ ، لوـسر  يا  هاـساوملل : )  اذـه  نا  هللا ، 
ریشمش یلعالا : )!  یتف  ال  راقفلاوذالا ! فیـسال   : ) تفگ یم  هک  دندینـش  یئادص  هاگنآ  رد  متـسه .  نت  ود  امـش  زا  نم  و  تفگ :  لیئربج 
ربمایپ باحصا  زا  ریمع  نب  بعصم  یکرشم  لاح  نیا  رد  مالسلا !  هیلع  یلع  زج  تسین  يدرمناوج  و  تسین !  یلع )  ریشمش   ) راقفلاوذ زج 

 ... تشاذگ رثا  دیچیپ و  رکـشل  ود  رد  ادـن  نیا  متـشک !  ار  دـمحم  دروآرب : گناب  و  هدرک ،  دیهـش  ار  ربمایپ  تشادـنپ  تخاس و  دیهـش  ار 
یـسک ریبز  هحلط و  یلع و  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  دـیوگ : یم  یبوقعی  دـنتخیرگ ...  وس  ره  هب  گـنج  نادـیم  زا  مالـسا  رکـشل 

نب هللادبع  زا  تفر و  یم  یـسک  شاک  زا  دنتفگ : دندمآ و  درگ  دندوب ، هتفر  الاب  دحا  هوک  رب  هک  مالـسا  رکـشل  نایرارف  زا  یهورگ  دنامن .
اهنآ دننک . یم  رارف  دومرف  هدهاشم  ار  نت  دنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دریگب ! ناما  ام  يارب  شیرق  زا  دورب و  درک  یم  تساوخرد  یبا 
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نامز نآ  رد  دندش . عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درگ  هک  دـندش  نت  هدزناپ  ات  دنتـشگزاب  اهنآ  زا  یـضعب  درک . ادـن  مان  هب  کیاکی  ار 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نوخ  دروآ و  بآ  دوخ  رپس  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندرب . ـالاب  دـحا  هوک  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

رگید هزمح و  ینیب  غامد و  دوخ  و  دروآ ، نادـیم  هب  ار  دوخ  هارمه  نانز  دـنه ) . ) دـش یلاخ  مالـسا  ناگدـنمزر  زا  گـنج  نادـیم  تسش . 
وا هارمه  نانز  و  دیشخب ، یشحو  هب  ار  دوخ  لاخلخ  دنبندرگ و  و  تسارآ ،  نت  رب  تخاس و  لاخلخ  دنبندرگ و  اهنآ  زا  و  دیرب ، ار  نادیهش 

ناهد زا  تسناوتن و  اما  دروخب ؛ ات  دیوج  دراذگ و  ناهد  رد  دروآ و  رد  دیرب و  ار  وا  رگج  و  دیرد ، ار  هزمح  مکـش  دنه  دندرک . نانچ  زین 
 ! يدرک محر  عطق  هک  شچب  تفگ :  یم  دز و  یم  هزمح  تروص  هب  دوخ  هزین  رس  اب  دمآ و  هزمح  هزانج  رس  رب  نایفسوبا )  . ) دنکفا نوریب 
اب اب  شیرق  سیئر  دـیرگنب  ام ، هلیبق  يا  دروآ : رب  گناب  درک ؛ هدـهاشم  ار  تلاح  نآ  شیرق ،  ناـنامیپمه  زا  شیباـحا  هلیبق  سیئر  سیلح ، 

دمحم ایآ  درک : ادن  نایفسوبا  تقو  نیا  رد  شوپب !  نم  رب  دوب ؛ یشزغل  تفگ :  وا  هب  نایفسوبا  دنک ! یم  هچ  شیومع  رـسپ  حور  یب  هزانج 
رترب رتالاو و  لبه :)!  لعا  لبه !  لعا  : ) داد راعـش  دروآ و  رب  گناب  نایفـسوبا  يرآ .  دنتفگ : شخـساپ  تسا ؟  هدـنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رترب و رتالاو و  دـنوادخ  لجا :)  یلعا و  هللا  دـنتفگ ( : شخـساپ  رد  دومرف  ربماـیپ  لـبه !  تب  يا  شاـب  رترب  رتـالاو و  لـبه !  تب  يا  شاـب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیرادن ! يزع  تب  امش  میراد و  يزع  تبام  مکل : )!  يزعال  يزعلا و  انل  : ) داد رد  ادن  نایفـسوبا  تسا  تلالجاب 

گنج دیرادن ! تسرپرس  اقآ و  امش  و  تسادخ ،  ام  تسرپرس  اقآ و  یلوم  ینعی  مکل :)!  یلوم  انالوم و ال  هللا  : ) دنتفگ شخساپ  رد  دومرف 
هنماد نامه  رد  ار  ادهش  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفای .  نایاپ  مالسا  ناگدنمزر  زا  نت  تشه  تصـش و  ندش  هتـشک  اب  دحا 
هجوت نایاش  شیرق  رادملع  اب  یلع )   ) راتفر گنج  نیا  رد  هاتوک  يا  هسیاقم  دنتـشگزاب . هنیدم  هب  زور  نامه  رد  و  دندرک ، نفد  دحا  هوک 

يراصنا نز  کی  هبیسن )   ) راتفر نینچمه  و  ءادهشلادیس . هزمح  هثج  اب  هیواعم -  ردام  ردپ و  دنه -  نایفسوبا و  راتفر  اب  هسیاقم  رد  تسا ، 
 . ناناملسم رب  يزوت  هنیک  رد  شیرق  نز  کی  دنه  راتفر  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربارب  رد  یگتشذگ  دوخ  زا  تبحم و  رد 

دسالا ءارمح  هوزغ 

هب ام  هک  دش ، هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رکـشل  تسکـش  زا  سپ  دنتفگ ، دنتـسشن و  روش  هب  مه  اب  هکم ،  هب  تشگزاب  هار  رد  شیرق 
دحا زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یبش  نیلوا  رد  ربخ  نیا  میناسرب !  مامتا  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  راک  ات  میدربن  هلمح  هنیدم 

بیقعت يارب  داد  روتسد  لاوش ،  متشه  هبنشکی  زور ، نآ  يادرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر . ترـضح  نآ  هب  دوب ، هتـشگزاب  هنیدم  هب 
یشنزرس دوخ  نیا  دننکن . تکرـش  رکـشل  نآ  رد  دنا ، هتـشادرب  مخز  دحا  گنج  رد  هک  نامام  زج  و  دمآ ، نوریب  هنیدم  زا  رکـشل  نمـشد 

ات دندش و  نوریب  هنیدم  زا  زور  نامه  رد  هتشادرب ،  تحارج  نایرکشل  دندوب . هتخیرگ  دحا  گنج  رد  هک  اهنآ  يارب  دوب  هدننکش  تخس و 
. داتسرف شیرق  رکشل  تمس  هب  ربخ  تفای  رد  يارب  رفن  ود  و  دمآ ، دورف  رکـشل  اجنآ  رد  دنتفر و  شیپ  هنیدم -  یلیم  تشه  دسالاءارمح - 

یلص ربمایپ  رکشل  تبیه  زا  زغن  يرعش  رد  دیناسر و  نایفـسوبا  هب  دندوب ، نامیپمه  مشاه  ینب  اب  هک  هعازخ  هلیبق  زا  يدرم  ار  هعقاو  نیا  ربخ 
زا ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـت  داتـسرف  سک  و  داد ، چوک  هکم  يوس  هب  ار  شیرق  رکـشل  ناـساره  نایفـسوبا  داد . میب  هلآ  هیلع و  هللا 
هب دـش ، ربخ  اب  هکم  هب  شیرق  رکـشل  نتفر  زا  دـنام و  دـسالارمح  رد  زور  هس  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـهد . میب  شیرق  بیقعت 

و نیرهاطلا .  هلآ  دمحم و  ءایبنالا  متاخ  یلع  مالسلا  هالـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ( 83  . ) تشگزاب هنیدم 
اجنآ زا  و  هدنام .  صقان  نید )  ءایحا  رد  همئا  شقن   ) زا ءزج  نیا  زا  ییاهثحب  تهاقن  يرامیب و  ببـس  هب  هک  تسا  لاس  راهچ  زا  شیب  دعب :

اب هکناـنچ  دوش . هدرپس  پاـچ  تسد  هب  تروص  نیمه  هب  هتـشون  نیا  هک  دـش  هدـید  نآ  رب  تحلـصم  هملع )  نم  ریخ  صقاـنلا  دوجلا   ) هک
عفترم صقاون  یلاعت -  هنذاب  يدعب -  ياهپاچ  رد  دیامرف  تیانع  ییاناوت  تحـص و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نیا  زا  سپ  نانم  ؤم  ياهاعد 
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راتفگشیپ

هدراهچ ودص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  اب  دش .... ثوعبم  مالسا  هب  ارح  راغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
تثعب اب  ( 84  ... ) تشگ هئارا  ام  نایهار  يارب  ربمایپ  تنـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تثعب  اـب  دـش ... لزاـنام  تیادـه  يارب  نآرق  هروس 
مالسا غیلبت  هار  رد  تمایق ....  زور  ات  دش  دهاوخ  لمع  هچنآ  زورما و  هب  ات  دش  لمع  هچنآ  دش  لمع  مالسا ،  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ربمایپ رـسمه  هجیدـخ  نانز  زا  و  درک ، يرای  ار  ترـضح  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  بلاطوبا  هکم  خیـش  نادرم ،  زا  مدرم ،  هب 
هجیدخ نانز  زا  دوب و  بلاطوبا  دنزرف  یلع  دروآ ، نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  نادرم  زا  هک  یسک  یلوا  و  هلآ ....  هیلع و  هللا  یلص 

یم شناهد  هب  همقل  هدرب  دوخ  هناخ  هب  یلاسدرخ  زا  نآ ،  زا  شیپ  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلآ ....  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه 
نیح رد  مالسلا  هیلع  یلع  و  دیناسر .... یم  يو  ماشم  هب  ار  ششوخ  يوب  دینابسچ و  یم  شکرابم  ندب  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ندب  داهن و 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  یهاوخرای  مالسا و  هب  مشاه  ینب  توعد  زور  رد  ( 85 ... ) دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ارح  راغ  رد  یحو  لوزن 
مهد لاس  رد  درک ... تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هار  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اهنآ  همه  نایم  زا  مالسا ،  ترصن  يارب  ناشیا  زا  هلآ 

نزحلا ماع  ار  لاس  نآ  ربمایپ  و  دندرک ؛ تافو  مالـسا ،  غیلبت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روای  رـصان و  ود  هجیدخ ،  بلاطوبا و  تثعب ، 
هاگنآ درک و  دای  ار  هجیدخ  بلاطوبا و  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  درک ... ترجه  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیمان ...

رای رـصان و  مالـسلا  هیلع  یلع  شدنزرف  بلاطوبا ،  زا  سپ  درک ... یم  میـسقت  هجیدخ  ناتـسود  نایم  رد  دومن ، یم  ینابرق  يدنفـسوگ  هک 
رد مالسلا  هیلع  یلع  درک ... ریسا  تشک و  ار  شیرق  نیکرشم  ناناملسم  همه  زا  شیب  ردب  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دش ... ربمایپ  صاخ 

هیلع یلع  دـندرک ....! یم  رارف  نارگید  دـیگنج و  یم  شیرق  اب  دز و  یم  ریـشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يور  شیپ  رد  دـحا ، گـنج 
... درک حتف  ار  ربیخ  ربیخ ، گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دندرک .... رارف  نیکرشم  تشک و  ار  شیرق  ناولهپ  ورمع ، قدنخ  گنج  رد  مالـسلا 

همطاف هنیدـم  رد  ربمایپ  هجیدـخ .  راگدای  مالـسلا  هیلع  همطاف  و  دوب ، بلاطوبا  راگدای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع 
لوزن زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنا . هدش  هداز  نیسح  نسح و  همطاف  یلع و  زا  دومرف : جیوزت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  مالـسلا  هیلع 
هلهابم يارب  ( 61 نارمع /  لآ   ( ) نیبذاکلا یلع  هللا  هنعل  لعجنه  لهتبن  مث  مکسفنا  انسفنا و  مکءاسن و  ءانبا . انءانبا و  عدن  اولاعت  لقف   : ) هیآ

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تفر .  نارجن  ياراصن  هلهابم  هب  همطاـف  یلع و  هارمه  هب  تسد ،  رد  نینـسح  تسد  ود  نارجن  ياراـصن  اـب 
، وناز ود  يور  هب  ار  نینسح  ( 33 بازحا /  ( ) اریهطت مک  رهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  : ) ریهطت هیآ  لوزن  ماگنه 

لها ءالوه  بر   : ) تفگ نینچ  هدیـشک ،  ناشیا  دوخ و  يور  هب  ار  شیوخ  يادر  دیناشن و  دوخ  رـس  تشپ  ار  یلع  و  ور ، شیپ  ار  همطاف  و 
زا سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندیمان . اسک ) باحصا   ) ار نت  جنپ  نآ  ببـس  نیدب  و  دنتـسه ) نم  تیب  لها  اهنیا  راگدرورپ !  ( : ) یتیب
هب مالسلا  هیلع  همطاف  هناخ  رد  تفر .  یم  همطاف  شرتخد  هناخ  رد  هب  لوا  هناگجنپ ،  ياهزامن  تاقوا  رد  تبون  جنپ  يزور  هیآ ،  نیا  لوزن 
رد هک  راصنا -  نارجاـهم و  نارازگزاـمن -  همه  مشچ  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تشادـن .  يرگید  رد  دـش و  یم  زاـب  دجـسم 
هللا دیری  امنا   ! ) تیبلا لها  ای  مکیلع  مالسلا  دومرف : یم  داتسیا و  یم  هناخ  نآ  ناتـسآ  هب  دندوب ؛ شمدقم  راظتنا  رد  تعامج  زامن  فوفص 

هب همانترایز ،  نیا  ندـناوخ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هالـصلا !  هالـصلا  اریهطت ) مک  رهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل 
یف هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال   ) هیآ لوزن  اـب  و  دراذـگ ... یم  تعاـمج  زاـمن  دوخ  نیمومءاـم  اـب  درب و  یم  فیرـشت  دوخ  بارحم 
تاو  ) هیآ لوزن  اب  و  دـندش ... هتخانـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـبرقلا  يوذ  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  ءاروـش 23 )  ( ) یبرقلا

امف لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   : ) هیآ لوزن  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ءارسا 26 )  ( ) هقح یبرقلااذ 
 ...( هالوم یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  : ) دومرف دومن و  دـنلب  ار  وا  درک و  یلع  هجنپ  رد  هجنپ  مخ ،  ریدـغ  رد  ( 67 هدـئام /   ( ) هتلاسر تغلب 
زور رد  دش و  رامیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک . یفرعم  دوخ  زا  سپ  یصو  ینشور  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
لسغ لوغشم  شدنواشیوخ  زا  نت  دنچ  اب  هفیظو  مکح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تفای .  تافو  تشاذگ و  مالسلا  هیلع  یلع  هنیس  رب  رس  هبنشود 
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لسغ لوغشم  شدنواشیوخ  زا  نت  دنچ  اب  هفیظو  مکح  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تفای .  تافو  تشاذگ و  مالسلا  هیلع  یلع  هنیس  رب  رس  هبنشود 
تعیب هدابع  نب  دعـس  اب  هک  دندمآ  درگ  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  لاح  نآ  رد  راصنا  دندش . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندرک  نفک  نداد و 

زا شا  هفیلخ  دریذپ  یمن  برع  تسا .  شیرق  هلیبق  زا  ربمایپ  دنتفگ : دنتفر و  هفیقـس  هب  شیرق  نارجاهم  دنزاس . ربمایپ  هفیلخ  ار  وا  دـننک و 
اب یـشیرق  نارجاهم  دندرک ! تعیب  یـشیرق  رکبوبا  اب  دندرب و  شیپ  ار  دوخ  دوصقم  لادج  گنج و  اب  یـشیرق  نارجاهم  دـشاب . شیرق  ریغ 
رد ار  تفالخ  دیسر ، دهاوخن  تفالخ  هب  رگید  یـسک  ناشیا ،  زج  دبا  ات  دوش ، ربمایپ  هفیلخ  یـسک  ربمایپ  نادناخ  زا  رگا  دنتفگ : یم  دوخ 

ياه هچوک  رد  ناهاگنابـش  ات  ار  وا  دـندرک ، تعیب  رکبوبا  اـب  هک  هورگ  نآ  دـسرب . شیرق  ياـه  هریت  همه  هب  اـت  دـینادرگب  شیرق  نادـناخ 
لاح نیدـب  هبنـشود  زور  دـنک . تعیب  ات  دـندرک  یم  راداو  ار  وا  دـندناشک و  یم  رکبوبا  دزن  دـندید  یم  ار  سک  ره  دـندینادرگب و  هنیدـم 

اب راب  رگید  دندناشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربنم  رب  دندرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  هب  ار  رکبوبا  هبنش  هس  زور  دش . يرپس 
هـس زور  رد  رکبوبا  تعیب  ناسنیدب  و  دندرازگ .... تعامج  زامن  رکبوبا  اب  نآ  زا  سپ  دـندناوخ و  هبطخ  رمع  رکبوبا و  دـندرک . تعیب  يو 
هیلع یلع  اب  اهنآ  زا  دـنچ  ینت  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناـخ  درگ  هب  مشاـه  ینب  تاـقوا ،  نیا  ماـمت  رد  دیـسر . ناـیاپ  هب  هبنش 
زور مامت  ناشیا  زا  سپ  دندرازگ . زامن  شنینزان  ندب  رب  نآ  زا  سپ  دندوب . لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیفکت  لسغ و  هب  مالـسلا 

ربمایپ كرابم  هزانج  رب  يدارف  روط  هب  دندمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرجح  هب  هتسد  هتسد  هنیدم  ناناملسم  هبنش ،  هس  هبنـشود و 
رگید نت  دنچ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هبنـشراهچ  بش  دیـسر . مامتا  هب  هبنـش  هس  زور  ماش  ات  راک  نیا  دندناوخ . یم  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ات دندوب ، رکبوبا  تعیب  ندیناسر  نایاپ  هب  یپ  رد  تفالخ  دناب  زور  ود  نیا  مامت  رد  دندرک . نفد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهطم  ندـب 
 ، تعیب نامه  اب  دش !... هفیلخ  رمع  تعیب ،  نامه  اب  دـش !... هفیلخ  رکبوبا  ینانچنآ  تعیب  نامه  اب  دیـسر ، ماجنا  هب  رکبوبا  تعیب  راک  هکنآ 

تعیب نامه  اب  دندش !... هفیلخ  اهینامثع  سابع و  ینب  هیما و  ینب  تعیب ،  نامه  اب  دش !... هفیلخ  دـیزی  تعیب ،  نامه  اب  دـش !... هفیلخ  هیواعم 
دیزی هیواعم و  نامثع و  هیما و  ینب  هچنآ  دـش  تعیب  نامه  اب  داد !... ماجنا  رمع  هچنآ  دـش  تعیب  ناـمه  اـب  داد !... ماـجنا  رکبوبا  هچنآ  دـش 

مایق ات  زور  نآ  زا  مالسا  رد  هچنآ  دش  تعیب  نامه  اب  دنداد !... ماجنا  ینامثع  يافلخ  سابع و  ینب  هچنآ  دش  تعیب  نامه  اب  دنداد !... ماجنا 
هتشاذگ رثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  رب  هک  ار  لیذ  هدربمان  يافلخ  تسایـس  ثحب  نیا  رد  دوش . یم  ماجنا  جع )   ) دمحم لآ  مئاق 

هراشا تسخن  یسررب ،  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نامثع د -  رمع ج -  رکبوبا ب -  فلا -  مییامن :  یم  یـسررب  یلاعت -  هللا  ءاش  نا  دنا - 
یم صخـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  ثیدـح و  هب  تبـسن  ار  يو  شور  هک  میراد  هفیلخ  ره  یلک  تسایـس  زا  شخب  نآ  هب  يا 

. دنک

لوا هفیلخ  راهچ  رصع  رد  افلخ  بتکم  رد  تنس  تشذگرس 

حیضوت

ياج ادـخ  لوسر  رد  امـش  يارب  زا  هتبلا  اریثک : ) هللا  رکذ  رخالا و  مویلا  هللا و  وجری  ناـک  نمل  هنـسح  ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناـک  دـقل  )
مکاتآ ام  و  ( ) بازحا 21 . ) دنک یم  دای  ناوارف  ار  يادخ  دـسرتیم و  زیخاتـسر  زور  يادـخ و  زا  هک  سکنآ  ره  يارب  تسادـتقا ،  يوریپ و 

زا و  دیریگب ؛ دهد ، روتسد  دروآ و  ار  امـش  ادخ  لوسر  هچنآ  و  باقعلا : )  دیدش  هللا  نا  هللا  وقتا  اوهتناف و  هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسرلا 
(7 رشح /   . ) تسا باقع  تخس  يادخ  انامه  هک  دیسرتب ؛ يادخ  زا  دیرادب و  تسد  درک ، یهن  هچ  ره 

رکبوبا رصع  رد  تنس   - 1

شیرق زا  يا  هفیلخ  رکبوبا 

لاس هیناثلا  يدامج  هاـم  رد  و  دیـسر ؛ تفـالخ  هب  يرجه  هدزاـی  لاـس  لوـالا  عیبر  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ  رکبوبا 
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مـشاه ینب  هریت  زا  ریغ  شیرق  هلیبق  دارفا  رکبوبا  تعیب  ناـقفاوم  دوب . يدـنا  لاـس و  ود  رکبوبا  تموکح  تدـم  درک . تاـفو  يرجه  هدزیس 
 . برع لیابق  زا  یضعب  هنیدم  جراخ  رد  و  دندوب ، راصنا  لیابق  دارفا  شیرق و  زا  مشاه  ینب  هریت  هنیدم  رد  وا  نافلاخم  و  دندوب ،

شتعیب نافلاخم  ناقفاوم و  اب  رکبوبا  تسایس 

هراشا

هراب نیا  رد  دشاب . مشاه  ینب  هریت  هریغ  زا  شیرق و  هلیبق  زا  هفیلخ  هک  دندوب  نآ  رب  شیرق  دـندوب . یـشیرق  نارجاهم  رکبوبا  تعیب  ناقفاوم 
شیرق هلیبق  ریغ  زا  ار  ربمایپ  هفیلخ  دریذـپ  یمن  برع  و  تسا .  شیرق  زا  ربمایپ  : ) دـنتفگ راـصنا  ربارب  رد  نارجاـهم  هک  میتفگ  هتـشذگ  رد 

سابع ای  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یمان  چـیه  و  دـندرک ، یفرعم  یـشیرق  هدـیبعوبا  اب  رمع  ای  رکبوبا  ار  تفالخ  دـیدناک  زین  لمع  رد  و  دـشاب ).
سابع نبا   ) اب شیوگتفگ  رد  شتفالخ ،  رصع  رد  رمع ) . ) دندرک تعیب  وا  اب  رکبوبا ، ندوب  یـشیرق  لیلد  نامه  هب  و  دندربن ؛ ربمایپ  يومع 

هچ هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مع  رـسپ  وت  تسا و  ربمایپ  يومع  وت  ردـپ  ساـبع ،  نبا  يا  تفگ :  نینچ  درک و  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  ( 
نبا دـندرکن )؟! باختنا  تفـالخ  يارب  ار  امـش  دنیامـش ، هلیبق  هک  شیرق ،  هک  دـش  هچ  ینعی :  ( ؟ اهامـش زا  ار  امـش  هلیبق  موق و  تشادزاـب 
نینچ ارچ  تفگ :  سابع  نبا  دـینک ... تموکح  اهنآ  رب  امـش  دنتـشاد  تهارک  اهنآ  مناد ؛  یم  نم  تفگ :  رمع  مناد !  یمن  تفگ :  ساـبع 
امـش نادـناخ  رد  تفالخ  اب  يربمایپ  دـنراد  تهارک  زرمایب ! ایادـخ  تفگ :  رمع  میتسه ؟!  یکین  ریخ و  اهنآ  يارب  اـم  هک  یلاـح  رد  تسا 
يراک نیرت  هنالقاع  رکبوبا  نکیل  مسق !  ادخ  هب  هن  درک . ار  راک  نیا  رکبوبا  دییوگب  امش  دییامش  دوش . تاهابم  رخف و  ببـس  هاگنآ  دشاب ،

زا سپ  یناد  یم  ساـبع ،  نبا  يا  تفگ :  نینچ  ساـبع  نبا  هب  باـطخ  رمع ، رگید  یتـیاور  رد  ( 86 ....) داد ماجنا  دیسر  شتـسد  هب  هک  ار 
مهدب و ار  شسرپ  نیا  خساپ  متـساوخن  دیوگ : یم  سابع  نبا  اهامـش ؟ زا  ار  شیرق )   ) امـش موق  تشادزاب  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
 ( مشاه ینب   ) امش نادناخ  رد  دنتشاد  تهارک  اهنآ  تفگ :  رمع  دزاس ! یم  هاگآ  ارم  رمع )  ) نینموملاریما منادن ،  ار  نآ  ببس  رگا  متفگ : 

رخف و دوخ  هلیبق  موق و  رب  امـش  هاگنآ  و  تفـالخ )  مه  دـشاب و  امـش  نادـناخ  رد  توبن  مه  هکنآ  ینعی   ) دـننک عمج  توبن  اـب  ار  تفـالخ 
: دیوگ یم  سابع  نبا  دش ! قفوم  دومیپ و  تسار  هار  دوخ  باختنا  رد  و  درک ؛ باختنا  هفیلخ  دوخ  يارب  شیرق  ببـس  نیدب  دینک . تاهابم 

سابع نبا  وگب . نخـس  ساـبع  نبا  تفگ :  رمع  میوگب !  نخـس  ینک  یمن  بضغ  نم  رب  یهد و  یم  هزاـجا  رگا  نینموملاریما !  اـی  متفگ : 
، دـش قفوم  دومیپ و  تسار  هار  دوخ  باختنا  رد  درک و  رایتخا  هفیلخ  دوخ  يارب  شیرق  یتفگ  هکنیا  اما  نینموملاریما !  يا  متفگ :  دـیوگ :

هار دوب ، هدـیزگرب  راک  نیا  يارب  لجوزع  يادـخ  هک  ار  سک  نامه  درک  یم  باختنا  دوخ  يارب  شیرق  هکناـنچ  میوگ ):  یم  باوج  رد  )
دنوادـخ دوش ؛ عمج  اـم  نادـناخ  رد  توبن  اـب  تفـالخ  دنتـشاد  تهارک  شیرق  یتفگ :  کـنیا  و  دوب . هدـش  قفوم  دوب و  هدومیپ  ار  تسار 

دنتـشاد و تهارک  هکنآ  ببـس  هب  مهلامعا : )  طبحاف  هللا  لزنا  اوهرک  مهناب  کـلذ  : ) دـیامرف یم  نینچ  دنتـشاد  تهارک  هک  یموق  هراـبرد 
رمع ( 9 هلآ / -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم -  هروس  . ) درک دوبان  وحم و  ار  اـهنآ  لـمع  دـنوادخ  دومرف ، لزاـن  ادـخ  هک  ار  هچنآ  دندیدنـسپن 

تلزنم دشابن  منک ،  قیدصت  ار  اهراتفگ  نآ  متشاد  تهارک  هک  دیـسر  نم  هب  وت  زا  ییاهراتفگ  مسق  ادخ  هب  سابع !  نبا  ای  تاهیه  تفگ : 
و دهاکب . وت  دزن  ارم  تلزنم  قح  تسیاب  یمن  هک  دشاب  قح  رگا  تسیچ ؟  اهراتفگ  نآ  نینموملاریما !  يا  متفگ :  دوش ! هتـساک  نم  دزن  وت 

دـسح دندرک و  ملظ  ام  هب  ییوگ :  یم  وت  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  تفگ :  رمع  دنک ! یم  رود  دوخ  زا  ار  لطاب  نم  دـننام  دـشاب ، لطاب  رگا 
هدـیمهف نادان  اناد و  ره  ار  تسا  هدـش  ملظ  ام  هب  هکنیا  نینموملاریما ،  يا  متفگ :  دـندرک ! رود  ام  زا  ار  تفالخ  ببـس  نیدـب  دـندیزرو و 

 : تفگ رمع  میتسه !  وا  هدش  عقاو  دسح  دروم  نادـنزرف  زین  ام  و  دـیزرو ، دـسح  مدآ  هب  سیلبا  دـش ، هدـیزرو  دـسح  ام  هب  هکنیا  و  تسا . 
یمن هدودز  زگره  هک  تسا  یـشغ  هنیک و  زا  رپ  و  دوش ! یمن  لئاز  زگره  هک  تسا  يدـسح  زا  رپ  امـش  ياـهلد  مشاـه !  ینب  يا  تاـهیه ! 

لغ و دنراد ، دـسح  وگم  (87  ) هتخاس كاپ  هدودز و  اـهنآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  هک  ییاـهبلق  نینموملاریما !  يا  شاـب  مارآ  متفگ :  دوش !
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متـساوخ نوچ  و  موش !  یم  رود  متفگ :  وش ! رود  تفگ :  رمع  تسا .  مشاه  ینب  اـم  بلق  هلمج  زا  زین  ربماـیپ  بلق  هکنآ  هچ  دـنراد ؛ شغ 
، دنک یم  دونشخ  ار  وت  هچنآ  و  منک ،  یم  تاعارم  ار  وت  قح  نم  مسق  ادخ  هب  تسیاب !  سابع !  نبا  تفگ :  دش و  هدزمرش  نم  زا  مزیخرب ، 

متسه هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدازومع  هکنآ  لیلد  هب   ) مراد قح  یناملـسم  ره  رب  وت و  رب  نم  نینموملاریما !  يا  متفگ :  مراد !  تسود 
نیا زا  سپ  تسا .  هدز  دوخ  تخب  هب  اپ  تشپ  دزاس ، عیاض  ارم  قح  سک  ره  و  هدومیپ .  باوص  هار  دـنک ، تیاـعر  ار  قح  نآ  سک  ره  (. 

زا سپ  هفیلخ ،  نییعت  يارب  يرفن  شش  ياروش  ناتساد  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هراب  نیا  رد  ( 88  .) تفر تساخرب و  رمع  وگتفگ 
یم دـشیدنا و  یم  دوخ  راک  رد  شیرق  هلیبق  و  دنتـسه ، اهنآ  راک  راـظتنا  رد  دـنرگن و  یم  شیرق  هب  مدرم  دومرف : نینچ  رمع  ندـش  هتـشک 

مـشاه ینب  ریغ  هب  تموکح  تفالخ و  هچنانچ  و  تفر .  دهاوخن  نوریب  اهنآ  زا  تفالخ  هاگچیه  دنـسرب ، تفالخ  هب  مشاه  ینب  رگا  دیوگ :
(89 .) دسر یم  اهنآ  همه  هب  ددرگ و  یم  اهنادناخ  نآ  همه  نیب  دسرب ، شیرق  ياهنادناخ  زا 

اهراتفگ نیا  یبایزرا 

نیرفآ هثداح  ربهر  رمع )  ) و دندوب . مصاختم  حانج  ود  ربهر  ود  اهنآ ، زا  نت  ود  و  دندوب ، ثداوح  نآ  ینیع  دهاش  هس  روبزم ، هدـنیوگ  هس 
ناوج سابع  نبا  هلیـسو  هب  تساوخ  یم  رمع  اـهوگتفگ ، نیا  رد  دـنادب !؟ دـناوت  یم  هک  اـهنآ ، زا  رتهب  ار  ثداوح  نآ  تقیقح  دوب . هفیقس 

هب رمع )  . ) تشاد یم  او  ییوگنخـس  هب  ار  وا  درک و  یم  جـییهت  ار  سابع  نبا  ارارک  دوش و  هاگآ  مشاـه  ینب  ینورد  رارـسا  زا  لاـس ،  مک 
دوش و عمج  مشاه )  ینب   ) امـش نادـناخ  رد  تفالخ  اب  يربمایپ  دنتـشاد  تهارک  شیرق )   ) امـش موق  دـیوگ : یم  سابع  نبا  هب  ررکم  روط 
 ( سابع نبا  . ) دـش قفوم  دوخ  راک  رد  درک و  باختنا  هفیلخ  دوخ  يارب  شیرق  تهج  نیدـب  و  دـینک ، تاهابم  رخف و  اهنآ  رب  ببـس  نیدـب 

درک یم  باختنا  ار  سک  ناـمه  تفـالخ  يارب  رگا  شیرق  دـیوگ : یم  دوشن ، بضغ  رد  هک  هفیلخ  زا  نتفرگ  لوق  هزاـجا و  بسک  زا  سپ 
، دشاب ام  نادناخ  رد  تفالخ  توبن و  دنتـشاد  تهارک  اهنآ  یتفگ  هکنیا  و  دوب ، قفوم  دوخ  راک  رد  دوب ، هدـیزگرب  راک  نیا  يارب  ادـخ  هک 

تفگ رمع  درک ) دوبان  وحم و  ار  اهنآ  لمع  ادخ  سپ  هدومرف ،  لزان  ادخ  ار  هچنآ  دنتشاد  تهارک  اهنآ  : ) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  دنوادخ 
 : تفگ سابع  نبا  دندرک . رود  ام  زا  ار  تفالخ  ببـس  نیدب  دندیزرو و  دسح  دـندرک و  ملظ  ام  هب  ییوگ  یم  وت  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  : 
هک میتسه  وا  نادـنزرف  زین  ام  و  درب ، دـسح  مدآ  رب  سیلبا  ار ، ام  رب  ندرب  دـسح  و  تسا .  هدـیمهف  ینادان  اناد و  ره  هک  ار  ام  رب  ندرک  ملظ 
زا هدش !  شیرق )   ) بناج زا  هدش  هچ  ره  تفالخ  راک  رد  هک  دنتـشاد  قافتا  هدنیوگ  هس  ره  اهراتفگ  نیا  رد  میا .  هدـش  عقاو  دـسح  دروم 

بجوم سپـس  دوش و  عمج  مشاه  ینب  رد  توبن  تفالخ و  دنتـشاد  تهارک  اهنآ  هک  درک  نایب  نینچ  ار  شیرق  راک  تلع  رمع )  ) اـهنآ نیب 
ینب تفالخ  دنتشاد  نیب  شیرق  هک :  درک  هفاضا  نآ  رب  تقیقح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  و  دوش . شیرق  ياه  هریت  ریاس  رب  نانآ  تاهابم  رخف و 
ببـس نیدب  دیآ . شدرگ  هب  شیرق  ياهنادناخ  ریاس  رد  تفالخ  دنتـساوخ  و  دسرن ، شیرق  ياه  نادناخ  رگید  هب  دیآ و  شدرگ  هب  مشاه 

نانآ هک  دش  یعدـم  تسناد و  مشاه  ینب  رب  شیرق  ياهلیماف  دـسح  ار  اهنآ  راک  تلع  سابع )  نبا  . ) دـندرک رود  مشاه  ینب  زا  ار  تفالخ 
هب تشادن  یباوج  رمع  دنا . هتخاس  رود  دوب ، هدیزگرب  نآ  يارب  ادـخ  هک  ییاجنآ  زا  ار  تفالخ  زین  هدرک و  ملظ  هراب  نیا  رد  مشاه  ینب  رب 
نآ ساسا  رب  هفیلخ  هس  دهع  رد  هفیلخ  باختنا  هک :  دوش  یم  نشور  دـش ، نایب  هچنآ  زا  دـیوگ ! مانـشد  وا  هب  هکنآ  زج  دـهدب ، سابع  نبا 

ار رکبوبا )  ) لوا نایـشیرق  تسایـس ،  نیا  يارجا  رد  و  دیآرد . شدرگ  هب  مشاه )  ینب   ) نادناخ زجب  شیرق  ياهنادناخ  رد  تفالخ  هک  دوب 
يار دوب  نینچ  دـندرک . باختنا  تفالخ  يارب  هیما ،  ینب  هریت  زا  ار  ناـمثع )   ) وا زا  سپ  و  يدـع ،  هریت  زا  ار  رمع )  ) سپـس و  میت ،  هریت  زا 

. دوش یم  نایب  هک  تسا  نانچ  نافلاخم  راک  هجیتن  و  اهنآ ، راک  هجیتن  رکبوبا و  تعیب  اب  ناقفاوم 

رکبوبا تعیب  نافلاخم  راک  هجیتن 
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و هنیدم ،  جراخ  رد  برع  ناناملسم  لیابق  و  هنیدم ،  لخاد  رد  مشاه  ینب  راصنا و  دندرک : تفلاخم  ناناملسم  زا  هتسد  هس  رکبوبا  تعیب  اب 
هللا یلـص  ربمایپ  هزانج  هک  يا  هتـسد  نیلوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  راصنا  راک  ماجنا  فلا -  اهنآ : راک  هجیتن  نایب  کـنیا 
اهنآ رهدلادبا  زین  دنوادخ  دندوب . راصنا  دنبای ، تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفالخ  هب  ات  دندمآ  مه  درگ  دنتشاذگاو و  ار  هلآ  هیلع و 

زا ار  اهنآ  یـشیرق  يافلخ  تموکح  هدـعاس ،  ینب  هفیقـس  رد  شیرق ،  زا  ناشتـسکش  زا  سپ  و  تخاس ،  مورحم  تفـالخ  هب  ندیـسر  زا  ار 
نب یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یـصو  نامه  تفالخ  يارب  مشاه  ینب  دـیدناک  مشاه  ینب  راک  ماجنا  ب -  درک . رود  تسایـس  هنحص 

مالسلا هیلع  یلع  هناخ  تفر .  شا  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نفد  از  سپ  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دوب ، مالـسلا  هیلع  بلاطیبا 
هناخ هکنانچمه  دندیمان . یم  همطاف )  هناخ   ) ار هناخ  نآ  خیرات  رد  ببس  نیدب  و  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف  هناخ  نامه 

يوریپ ناشیا  زا  هناخ  نآ  مان  رکذ  رد  زین  ام  هملـس .  ما  هناخ  و  هشیاع ،  هناخ  دـنتفگ : یم  دـندیمان و  یم  شناوناب  مان  هب  زین  ار  ربمایپ  ياـه 
هناخ رد  دـندوب ، هدرکن  تعیب  رکبوبا  اب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  نت  دـنچ  مشاه و  ینب  مییوگ .  یم  دـنتفگ  اهنآ  هکنانچمه  هدومن ، 
یلع نامز :  نآ  رد  هک  دنک  یم  تیاور  يرهوج  رکبوبا  ( 90 .) دنتشاد هرکاذم  تعیب  راک  رد  هدش و  عمج  مالسلا  هیلع  یلع  درگ  هب  همطاف 

هک تسا  هدمآ  هعیش  تیاور  رد  . ) دندرب یم  فیرشت  راصنا  ياه  هناخ  رد  هب  هدومن و  راوس  یشوگزارد  رب  ار  همطاف  هاگنابش  مالـسلا  هیلع 
راک رد   ) ناشیا زا  یلع  دوب .) مالسلا  هیلع  یلع  ناشردپ  تسد  ود  رد  ناشتـسد  ود  دندرب و  یم  دوخ  هارمه  هب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  نینـسح 

ام تشذگ )  راک  نیا   ) ربمایپ رتخد  يا  دنتفگ : یم  راصنا  دیبلط . یم  يرای  راک ) نیا  رد   ) ناشیا زا  زین  همطاف  دیبلط . یم  يرای  دوخ ) تعیب 
یمن تعیب  يرگید  اب  وا  زجب  ام  تساوخ ،  یم  تعیب  ام  زا  تعیب ،  نیا  زا  شیپ  امـش  يومع  رـسپ  رگا  میدرک .  تعیب  رکبوبا )  ) درم نیا  اـب 

ندرک و نفک  نداد و  لسغ  راک  هب  مراذگاو و  شا  هناخ  رد  تسیاب  یم  ار  ربمایپ  هزانج  نم  ایآ  تفگ :  یم  اهنآ  باوج  رد  یلع  میدرک . 
شکمـشک هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تموکح  راک  رد  مدرم  اب  میآ و  نوریب  هناخ  زا  مزادرپن و  شکرابم  دـسج  نفد  ندرازگ و  زامن 

هک ار  هچنآ  دـندرک  اهنآ  و  دوب . وا  راوازـس  هچنآ  زج  درکن  مالـسلا )  هیلع  یلع  ترـضح   ) نسحلاوبا دومرف : یم  همطاـف  و  دوش !؟ لوغـشم 
. دش یم  زین  راصنا  لماش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  راتفگ  نیا  ( 91 .) دسر یم  ار  اهنآ  باسح  دنوادخ 

هناخ نآ  نانیشنتسبو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هناخرباربرد  تفالخ  هاگتسد  شنکاو 

نخـس رد  رکبوبا  دـنتفر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع )   ) هناخ هب  مشاـه ،  ینب  نیب  يزادـنا  هقرفت  دـصق  هب  تفـالخ  هاگتـسد 
نوریب يدـیماان  اـب  اـهنآ  داد و  یفنم  باوج  ساـبع  میهد .  رارق  وت  يارب  یمهـس  تفـالخ )   ) راـک نیا  رد  میهاوخ  یم  اـم  تفگ :  شیوخ 

مالـسلا هیلع  همطاف  هناخ  هب  هک  دندید  نآ  رد  ار  هراچ  دـندید ، یم  مامتان  عضو  نآ  اب  ار  دوخ  راک  هک  تفالخ  هاگتـسد  هجیتن  رد  دـندش .
رد دندرب ... هلمح  مالسلا  هیلع  همطاف  هناخ  رد  هب  اهنآ  تفرگ .  ماجنا  یشیرق  هباحص  یعمج  و  رمع )  ) یگدرکرس هب  راک  نیا  دنرب ، شروی 

ربمایپ دـندید  یم  هک  رد  نامه  دـندرب ...!! شتآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف  هناخ  نامه  رد  رب  ماجنارـس  و  دـشن .... زاـب  هناـخ 
هب نتفر  زا  زاـمن  تقو  رد  تبوـن  جـنپ  يزور  زاـمن ، يارب  دجـسم  هب  شندروآ  فیرـشت  یتمالـس و  زور  نیرخآ  اـت  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

درب و یم  فیرشت  همانترایز ،  نآ  ندناوخ  زا  سپ  و  تیبلا )...  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  : ) دومرف یم  داتـسیا و  یم  هناخ  نآ  رد  رب  بارحم ، 
هناخ نامه  رد  هب  دندوب ، هدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشادگرزب  نانچنآ  هک  ربمایپ  باحصا  نامه  دومرف . یم  هماقا  تعامج  زامن 

هب رومءام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بناـج  زا  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندش و  هناـخ  لـخاد  و  دـندرک ... هچنآ  دـندرک  دـندرب و  شتآ 
رگا یلع ،  ای  دنتفگ : دندینش  نوچ  راصنا  تفگ :  نخس  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دندرب ! دجسم  هب  ندرک  تعیب  يارب  دوب ، يرادنتشیوخ 

راک نکیل  و  دـندرک ، یمن  فلخت  وت  تعیب  زا  ناشیا )  زا   ) رفن ود  دـندوب ، هدینـش  رکبوبا  اـب  ندرک  تعیب  زا  شیپ  راـصنا  ار  وت  نخـس  نیا 
هناخ هب  مالسلا  هیلع  یلع  و  دندیشک ؛ وا  زا  ار  تفالخ  هاگتسد  و  درکن ؛ تعیب  اجنیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ( 92 . ) دنا هدرک  تعیب  تشذگ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یـصو  اـب  نیا ،  زا  سپ  تفـالخ  هاگتـسد  تشگزاـب .  مالـسلا  هیلع  همطاـف 
www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 - هقدص هک  دش  ماجنا  یلاح  رد  راک  نیا  و  درک . طاقسا  سمخ  زا  ار  نانآ  قح  هنیمز  نیا  رد  و  دندرک ؛ زاغآ  ار  يدیدش  يداصتقا  گنج 
یلـص ربمایپ  ثراو  هناگی  راک ، نیا  روظنم  هب  دننک . هدافتـسا  دنتـسناوت  یمن  نآ  زا  دوب و  مارح  اهنآ  رب  دـنمان . یم  تاکز  ار  نآ  زورما  هک 

هداد شرتخد  هب  ترـضح  نآ  هک  ار  كدـف )   ) دـندرک و مورحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثرا  زا  ار  ربمایپ  تخد  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا 
اب ( 93 ! ) دنتفرگن سپ  اهنآ  زا  دوب ؛ هداد  نارگید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  رگید  عرازم  اهغاب و  هک  یلاح  رد  دنتفرگ ؛ وا  زا  دوب 

يداصتقا گنج  نیا  رثا  میناوت  یم  دنتـشادن ، يرگید  دمآ  رد  هنوگ  چیه  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  ریاس  یلع و  نامز  نآ  رد  هکنآ  هب  هجوت 
یعمجت هنوـگچیه  نادـناخ  نآ  درگ  رگید  يداـصتقا ،  گـنج  نیا  هجیتـن  رد  مییاـمن .  كرد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ  رب  ار 

رتخد دـش . اپ  رب  تخـس  یلادـج  عازن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  اـهنآ و  نیب  يداـصتقا ،  گـنج  نیا  رد  تفریذـپ .  یمن  تروص 
کمک راصنا  زا  دـیناشک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  هب  تخاس و  ـالم  رب  ار  هرظاـنم  هلداـجم و  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

ردـپ هب  هک  دیـشکن  یلوط  تشگزاب و  هناخ  هب  درد  رپ  یلد  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  ( 94 ( ؟! دندرک توکـس  اهنآ  تساوخ و 
يور وا  زا  مدرم  دـنام و  اـهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتـخد  تاـفو  زا  سپ  درک ! تاـفو  دـش و  قحلم  شراوـگرزب 

رکبوبا تعیب  نافلاخم  زا  هتـسد  نیا  راک  و  میدروآ ؛  مکی  دلج  ابـس ) نب  هللادبع   ) باتک زا  هفیقـس  ثحب  رد  ام  هچنآ  دـش  و  دـندینادرگ ...
. دیسر نایاپ  هب  نینچنیا 

تسایس نادیم  زا  مشاه  ینب  راصنا و  نتشاد  هاگنرود 

تموکح تاحوتف و  رد  شترا  تسایر  هجو  چیه  هب  تشاگن و  رود  تسایس  هنحـص  زا  ار  مشاه  ینب  راصنا و  نیا ،  زا  سپ  افلخ  تموکح 
؛  هنیدم لخاد  رد  ضراعم  هتسد  ود  نیا  اب  تفالخ  هاگتسد  راک  نایرج  دوب  نینچ  درکن . راذگاو  مشاه  ینب  راصنا و  هب  ار  مالسا  ياهرهش 

لیابق زا  هتـسد  نآ  دندوب  هنیدم  جراخ  رد  هک  لیابق  راک  ماجنا  ج -  دوش . یم  نایب  هک  تسا  نانچ  جراخ ،  ناضراعم  اب  ناشراک  نایرج  و 
تـسکش ات  درک و  گنج  اهنآ  اب  دـناوخ و  مالـسا  زا  دـترم  ار  اـهنآ  اـفلخ  تموکح  دنتـشاد ، انکـس  هنیدـم  جراـخ  رد  هک  برع  ناملـسم 

ریـسا ار  نانآ  هدروخلاس  نادرم  ناکدوک و  نانز و  تفرگ و  تمینغ  هب  ار  اهنآ  لاوما  تسکـش و  ار  اـهنآ  یگنج  نادرم  سپـس  دـندروخ .
 ، لیابق نیا  نایم  رد  دندمآ ؛ رد  یگدنب  دیق  رد  نارگید  و  دندش ؛ دازآ  دنتشاد  يا  هلیـسو  هک  اهنآ  زا  یـضعب  دروآ . هنیدم  رهـش  هب  درک و 
ار اهنآ  یگنج  نادرم  دـش و  بلاغ  اهنآ  رب  درک و  گنج  زین  اهنآ  اب  اـفلخ  تموکح  دـندرک . يربماـیپ  ياـعدا  رفن  هس  برع ،  هلیبق  هس  رد 

یبرع نز  ای  درم  ره  شیوخ ،  تفالخ  نارود  لیاوا  رد  رمع  درب . یگدرب  هب  ار  ناشناگدنامزاب  و  تفرگ ،  تمینغ  هب  ار  ناشلاوما  تشک و 
. درک دازآ  دوب ، یگدنب  رد  هک  ار 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  هب  تبسن  رکبوبا  تموکح  تسایس 

حیضوت

ربمایپ ثیدـح  تنـس و  هب  تبـسن  ار  تموکح  نآ  تسایـس  ناوت  یم  رکبوبا ، رـصع  رد  تفالخ  تموکح  یلک  تسایـس  نتفرگ  رظن  رد  اب 
تموکح تسایـس  دـییات  رد  ثیدـح  تیاور  دـش ، نایب  هچنآ  زا  هاتوک  یـسررب  کی  نمـض  رد  کنیا  دومن . یـسررب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 . مییامن یم  نایب  ار  رکبوبا 

رکب وبا  تموکح  تسایس  دییات  رد  ثیدح  تیاور 
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یلص ربمایپ  نیشناج  ناونع  هب  هدابع )  نب  دعس   ) اب ات  دندمآ  درگ  هدعاس )  ینب  هفیقس   ) رد راصنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  سپ 
هلیبق بصعت  هکلب  دنتـشادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  نآرق و  زا  یلیلد  چیه  دوخ ، راک  نیا  يارب  نانآ  دننک . تعیب  هلآ  هیلع و  هللا 

: دنتفگ راصنا  هلیبق  اب  هجاحم  رد  دنتفاتش و  هفیقـس  نآ  هب  دندینـش ، ار  ربخ  نیا  نوچ  یـشیرق  نارجاهم و  تشاداو .  راک  نیا  رب  ار  اهنآ  يا 
رد و  دـندرک ؛ تعیب  رکبوبا )  ) اب لیلد  نیا  هب  و  دـشاب ). وا  هلیبق  ریغ  زا  وا  نیـشناج  دـنریذپ  یمن  برع  رد  و  تسا .  شیرق  هلیبق  زا  ربماـیپ  )

نانآ روضح  زا  نادیم  دندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ناناملسم  ندرازگزامن  نفک و  لسغ و  لوغـشم  زور  ود  مشاه  ینب  هک  یلاح 
نآرق و زا  یلیلد  چیه  ار  شیرق -  راصنا  ینعی  تفالخ -  رـس  رب  عازن  نیفرط  و  تشگ .  هفیلخ  رکبوبا  دش و  مامت  رکبوبا  تعیب  دوب ، یلاخ 
زا ار  مشاه  ینب  مومع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  قح  الوا : نآ :  زا  سپ  و  دوبن ! ناشراک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنس 
رد  ( 41 لافنا /   ) سمخ هیآ  رد  دنتشادن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نآرق و  زا  یلیلد  چیه  هک  یلاح  رد  و  دندرک ؛ طاقـسا  سمخ 

: ایناث دوب . نآ  رب  ترضح  نآ  لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  رد  دوب و  تباث  قح  نیا  نآرق 
هب ار  كدف  ربمایپ  هکنآ  رب  دنتساوخ  دهاش  وا  زا  دنتفرگ و  وا  زا  دوب  هداد  همطاف )   ) شرتخد هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  كدف )  )

سپ زاب  ناشیا  زا  دوب ؛ هداد  نارگید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يرگید  یتعارز  ياهنیمز  اهغاب و  هک  یلاح  رد  تسا ؛  هتشاذگاو  وا 
مورحم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثرا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  اـثلاث : دـننک !  هماـقا  دـهاش  دنتـساوخن  اـهنآ  زا  دـنتفرگن و 

نامز رد  دندوب و  هدناوخ  نآرق  رد  ار  نآ  ناناملسم  همه  دوب و  مالسا  یهیدب  ماکحا  ءزج  ردپ ، زا  دنزرف  ندرب  ثرا  هک  اجنآ  زا  و  دندرک .
هللا یلـص  ربمایپ  زا  یثیدح  هکنآ  زج  تشادن  يا  هراچ  تفالخ  هاگتـسد  هداب  نیا  رد  دندوب ، هدرک  لمع  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

رکبوبا هک  دوب  نینچ  و  تسا .  هدومرف  انثتـسا  ندرب  ثرا  زا  ار  صوصخب  دروم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنک  تیاور  هلآ  هیلع و 
هقدص دـنام ، یم  یقاب  ام  زا  تاکلمتـسم  هچ  ره  درب . یمن  ثرا  یـسک  ناربمایپ  ام  زا  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  درک  تیاور 

هرظانم رد  ثیدح  نیا  دش . تیاور  نینچنیا  ثیدح  تسا ،  مارح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  رب  هقدـص  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  تسا ) 
رد ار  رما  حالـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  عیاقو ،  نیا  زا  سپ  دـش . تیاور  هفیلخ  رکبوبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  نیب 

ياهلالدتسا دنوش و  ربخ  اب  نآ  زا  ناناملسم  ریاس  هباحـص و  همه  ات  دنکالمرب ، تفالخ  هاگتـسد  دوخ و  نیب  ار  هکرعم  نیا  هک  تسناد  نآ 
يا هتسد  اب  راک  نیا  يارب  دنک . کیرش  تفالخ  هاگتسد  اب  ماکحا ،  نیا  هب  ندشن  لمع  تیلووسم  رد  ار  اهنآ  سپـس  و  دنونـشب ؛ ار  نیفرط 

دجسم رد  شناهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  يارب  درب . فیرشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  هب  دوخ ، هب  هتسباو  نانز  زا 
هباحص عمج  و  دنتقرگ ؛ رارق  هدرپ  نآ  سپ  رد  شناهارمه ،  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  دندز . يا  هدرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هیرگ هب  هآ  نآ  زا  نیرـضاح  هک  دیـشک  یهآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هدرپ .  يوس  نآ  رد  همکاح  هاگتـسد  ناناملـسم و  ریاـس  و 
تفگ و  هلآ ...  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  متـسه  همطاف  نم  دومرف : نآ  زا  سپ  و  دروآ ؛ ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  سپـس  دـندمآ .
یمن ثرا  مردپ  زا  نم  يرب و  یم  ثرا  تردـپ  زا  وت  تسا )  رکبوبا  ردـپ  مان  هفاحق  وبا   ! ) هفاحقوبا رـسپ  يا  دومرف : هکنآ  ات  تفگ ،  هچنآ 

رد دـناوخ و  هبطخ  رکب  وـبا  دـش ، ماـمت  ترـضح  نآ  هبطخ  نوـچ  دادرارق . باـتع  دروـم  ار  اـهنآ  درک و  باـطخ  راـصنا  هب  سپـس  مرب ؟! 
 : تفگ سپـس  تفگ .  انث  وا  رب  درک و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هب  باطخ  درک و  مارتحا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شراتفگ 
ره درب . یمن  ثرا  یسک  ایبنا  هورگ  ام  زا  : ) دومرف هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دوخ  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  يا 

دیتشاذگ رـس  تشپ  ار  ادخ  باتک  دمعت  اب  ایآ  تفگ :  باوج  رد  همطاف  مدرک ....  لمع  وا  نامرف  هب  نم  و  تسا ).  هقدص  دنامزابام  زا  هچ 
(16 لمن /  . ) درب ثرا  مالسلا  هیلع  ربمایپ  دواد  زا  مالسلا  هیلع  ربمایپ  نامیلس  دواد : ) نامیلس  ثرو  و  : ) دیامرف یم  دنوادخ  دیدرک  كرت  و 

روضح رد  ماع و  الم  رد  درک ، تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  یثیدـح  رد  ار  رکبوبا  دومرف و  توـالت  زین  ار  هیآ  دـنچ  سپـس  و 
نم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  يا  تفگن :  زین  عمج  نآ  زا  رفن  کی  یتح  و  درک ؛ بیذـکت  راصنا ، نیرجاهم و  زا  شناراکمه  همه 

تیاور دنمزاین  رکبوبا  رصع  رد  تموکح  تسایس  دش ، نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب  ما .  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  زین 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدح  یمـسر  روط  هب  هک  دوب  راب  نیلوا  دوخ  نیا  و  دش . ماجنا  راک  نیا  و  دوب ؛ دوخ  راک  دییات  رد  ثیدح 
 . میبای یم  رایسب  افلخ  تسایس  راک  رد  ار ، نآ  دننام  نآ  زا  سپ  و  دش ؛ تیاور  نآرق  صن  فالخ  رب 

هّلل تفالخ  هاگتسد  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  توکس  تلع 

اب تفالخ  هاگتسد  لمع  تدش  همه  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  همه  نآ  دش  هچ  هک :  دنک  یم  رظن  بلج  رما  کی  اجنیا  رد 
و هریون -  نب  کلام  دـننام  رکبوبا -  تیب  نافلاخم  راتـشک  نآرق و  صن  فالخ  رب  ثیدـح  تیاور  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ 

برعلا هریزج  مدرم  یمومع  عضو  تخانش  رما ، تقیقح  كرد  يارب  دندرک ؟! رایتخا  توکس  نآ  ربارب  رد  دندید و  ار  نآ  دننام  ییاهراک 
باتک مود  شخب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  تلادع  هرابرد  دراد . ترورـض  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  صوصخب 

یسررب  ) هتشدگ ثحب  همدقم  رد  ار  هچنآ  برعلاریزج ،  مدرم  یمومع  عضو  هنیمز  رد  و  تسا ؛  هدش  هئارا  یفاک  حیضوت  تدحو ،  هار  رد 
 . میوش یم  روآدای  میتشاد  هضرع  ربمایپ ) هریس 

برعلا هریزج  بارعا  رظن  رد  داد  رارق  لوق و  تیمها 

نیا  : ) هملک کی  اب  هک  ناسنادـب  دوب . یظفل  رارق  لوق و  رب  اهنآ  راک  نایرج  دنتـسناد ؛ یمن  ار  نتـشون  ندـناوخ و  هک  برعلا  هریزج  مدرم 
ریاس دندش و  یم  وا  رهاوخ  ردارب و  شنادـنزرف  دـش و  یم  وا  دـنزرف  هدـنیوگ ،  هلیبق  موق و  صخـش و  زا  هناگیب  يدرم  تسا )  نم  دـنزرف 

نآ تسین )  ام  زا  درم  نیا   : ) هلمج نتفگ  اب  هک  يرورش  درم  راک  دوب  تروص  نیمه  هب  و  دندرمش . یم  دوخ  زا  نت  کی  ار  وا  هلیبق  دارفا و 
نتـسب نامیپ  زین  و  رگیدکی ، اب  دارفا  كالما  لاوما و  هبه  شورف و  دیرخ و  رد  راک  دوب  نینچمه  و  دـش . یم  هدـیرب  هلیبق  شیوخ و  زا  درم 

نآ تروص  نیا  رد  و  دنداد ؛ یم  رگیدکی  هب  تسد  تبثم ،  اهدادرارق  رد  زین  هاگ  یـسک .  هب  نداد  هانپ  حلـص و  گنج و  راک  رد  هلیبق  ود 
برع مدرم  يدنبیاپ  نیا  رد  و  دوب . اهدادرارق  نآ  هب  يدنبیاپ  رد  يدنمتفارش  يراوگرزب و  رصع ، نآ  رد  دندیمان . یم  تعیب )   ) ار داد  رارق 
ربمایپ تخاس و  رتمکحم  ار  حیحـص  ياهدادرارق  هب  ندوب  دـنبیاپ  مالـسا  تعیرـش  دـناد . یم  ناج  نآ  هار  رد  و  دـنتفرگ ؛ یم  یـشیپ  مهرب 

دادرارق دـننام  درک ؛ ءاـغلا  ار  لـطاب  ياـهدادرارق  لـباقم  رد  و  درک ؛ يراذـگناینب  نتفرگ  تـعیب  رب  ار  مالـسا  هعماـج  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
: درب یپ  رکبوبا  تموکح  ياوران  تامادقا  لباقم  رد  اهنآ  میلست  هباحـص و  توکـس  تلع  هب  هدش ،  نایب  هتکن  هب  هجوت  اب  یگدناوخرـسپ . 

نیا راصنا  رگا  دنتفگ : دندینش ، رمع  رکبوبا و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  يوگتفگ  نوچ  راصنا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  باوج  رد  و  دندرک . یمن  تعیب  وت  زج  یسک  اب  دندینـش ، یم  رکبوبا  اب  ندرک  تعیب  زا  شیپ  ار  وت  نخس 

و تشذگ .  راک  زا  راک  میدرک و  تعیب  درم  نیا  اب  ام  دنتفگ : یم  درب ، یم  فیرشت  نتـساوخ  يرای  يارب  زین  اهنآ  هناخ  رد  هب  هک  یلاح  رد 
نیا اب  ام  دنتفگ : یم  درب ، یم  فیرـشت  نتـساوخ  يرای  رکبوبا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هک  ینامز  دوب ، هنوگ  نیمه  هب  لاح  زین 

دجسم رد  رکب  وبا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هک  ینامز  دوب ، هنوگ  نیمه  هب  لاح  زین  و  تشذگ .  راک  زا  راک  میدرک و  تعیب  درم 
رکبوبا اب  تعیب  دنبیاپ  ار  دوخ  راصنا  هک  میدید  لاوحا  نیا  همه  رد  دومرف . هرظانم  ردپ ، زا  دوخ  ثاریم  قح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یم رکبوبا  فـالخ  رد  ار  قح  هچرگ  ناـنآ  دندرمـش . یم  گـنت  دوخ  رب  ار ، رکبوبا  اـب  دوخ  رارق  لوق و  رد  ندرک  فـالخ  دنتـسناد و  یم 
لباق ار  لطاب  داد  رارق  مالسا  عرـش  هکنیا  اب  دوب ؛ روآ  گنن و  برع  هعماج  رد  لاح  ره  رد  ندرک ،  لمع  نداد  رارق  فالخ  یلو  دنتـسناد ،
تعیب لصا  دنریگب ، وا  زا  قحان  هب  ار  یـسک  لام  هک  دننک  تعیب  دنراذگب  رارق  یـسک  اب  رفن  دنچ  رگا  مالـسا  عرـش  رد  تسناد .  یمن  ارجا 

برع هعماج  شنزرس  شهوکن و  زا  دناوتب  هک  دشاب  شریذپ  دروم  دناوت  یم  یسک  يارب  ینعم  نیا  نکیل  تسین ،  ارجا  لباق  تسا و  لطاب 
رد دنتسناد  یم  مزلم  ار  دوخ  دندوب ، هدرک  تعیب  هفیلخ  اب  نوچ  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  هباحص ،  تیرثکا  لاح  دنک . یشوپ  مشچ  زور  نآ 
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. دننک ارجا  ار  وا  رما  وا  دنشاب و  هفیلخ  رادربنامرف  لاوحا  همه 

هّلل هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ثیدح و  اب  رکبوبا  تموکح  درکلمع 

نایب لیذ  رارق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ثیدـح و  اب  ار  رکبوبا  تموکح  راـک  هصـالخ  ناوت  یم  دـش ، ناـیب  هچنآ  اـب  هجوت  اـب 
ینب هفیقـس  رد  دنتـشاذگاو و  شا  هناخ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هزاـنج  یمالـسا ،  موسر  بادآ و  فـالخ  رب  هک  راـصنا  تشاد : 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  رکف  رد  هجو  چیه  هب  اهنآ  دننادرگ ، دوخ  نآ  زا  ار  ناناملـسم  رب  تموکح  بصنم  ات  دندمآ  درگ  هدعاس 
 ( ندرک نفد  ندرازگزامن و  ندرک و  نفک  نداد و  لسغ  ینعی   ) زیهجت رما  رد  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  هب  دندیـشوپ و  مشچ 

لمع دوخ  يار  هب  دنتفرگ و  رظن  رد  ار  دوخ  يایند  راک  حالص  لاوحا  نیا  همه  رد  راصنا  دندرک . تشپ  ترضح ،  نآ  دوخ  كرابم  دسج 
فالخرب دوخ و  يار  هب  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  مالـسا  رد  هک  دوب  راب  نیلوا  راـصنا ، راـک  نیا  اـب  و  دـندرک .

رد یـشیرق  نارجاهم  راک  و  دنداد ؛ ماجنا  زین  یـشیرق  نارجاهم  ار  راک  نیمه  اهنآ  زا  سپ  دـندرک . لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنس 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هزانج  هک  دـندید  نآ  رد  ار  شیرق  هلیبق  راک  حالـص  زین  اهنآ  تشادـن .  راصنا  راک  اب  یتوافت  چـیه  هراب  نیا 

تنـس هب  ندرک  لمع  رب  ار  دوخ  يار  هب  لمع  هراب ،  نیا  رد  زین  اهنیا  دنزاس . دوخ  نآ  زا  ار  تفالخ  دـنیآ و  درگ  هفیقـس  نآ  رد  دـنهناو و 
یلص ربمایپ  تنس  هب  هک  دندوب  مالسلا  هیلع  یلع  نانآ  سار  رد  مشاه و  ینب  طقف  هراب  نیا  رد  دنتـشاد ؛ . مدقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

نآ زا  سپ  دندرکن . اهاغوغ  همهنآ  هب  ییانتعا  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كرابم  دسج  زیهجت  مامتا  ات  دندرک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا 
يداصتقا گنج  رد  دش و  افلخ  بتکم  شور  هار و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ربارب  رد  يار )  هب  ندرک  لمع   ) مالـسا رد  مهم  هعقاو 

زا دوخ  يءار  دـییءات  يارب ،  هکنآ  رگم  دـندیدن  يا  هراچ  هنیمز  نیا  رد  مکیل  دـندرک . لـمع  دوخ  يار  هب  زین  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لـها  اـب 
رب ام  لیلد  و  داد . ماجنا  میدـید ،  هکنانچ  زین  ار  راک  نیا  و  دـننک . تیاور  نآرق  صن  فالخ  رب  یثیدـح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هک  تسا  نامه  دوب ، میرک  نآرق  صن  فالخ  رب  ثیدح  نآ  هکنیا 

: دنیوگب دنهد و  يرای  هرظانم  نیا  رد  ار  هفیلخ  دنتسناوتن ، هفیلخ  یـشیرق  ناراکمه  زا  کی  چیه  هک  تسا  نآ  رگید  لیلد  و  دومرف . الم  رب 
رتخد دنک . یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  زین  یباحص  نالف  رکبوبا ، زا  ریغ  ار  ثیدح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  يا 

ثاریم رد  و  درک ... تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگآ  دیوگ : یم  هک  اجنآ  تسا ؛  هدرک  حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  زین  هشیاع )   ) هفیلخ
البق هک  تسا  تفالخ  هاگتـسد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  نیب  فـالتخا  دوصقم   ) دـندرک فـالتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

مدینـش هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  نم  تفگ :  رکبوبا  وا  دزن  زج  میتفاین  سک  چـیه  دزن  ار  مکح  نیا  ملع  میتشاد )  نایب  ار  نآ  لیـضفت 
ربمایپ زا  ار  نآ  هفیلخ  ارصحنم  هک  ثیدح  نیا  اب  ( 95  .( ) تسا هقدص  دنامزاب ، ام  زا  هچ  ره  دوش . یمن  هدرب  ثرا  ایبنا  هورگ  ام  زا  : ) دومرف

هللا یلص  ربمایپ  زا  هک  رگید  ثیدح  رد  و  درک . مورحم  ردپ  ثرا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  درک ، تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يادخ : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک : نییعت  نینچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثاریم  فرـصم  دروم  درک ، تیاور  هلآ  هیلع و 

ربانب ( 96 .( ) دنک مایق  وا  زا  سپ  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  نآ  زا  ربمایپ  زا  سپ  هدش  تیانع  نآ  دنک ، تیانع  يربمایپ  هب  يزیچ  رگا  لج  زع و 
ثاریم لـیلد  نیا  اـب  رکبوبا  و  دیـسر ، یم  رکبوبا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثاریم  ثیدـح ،  نیا 
رکبوبا هب  ربمایپ  رتخد  هک  دوب  ببـس  نیا  هب  درک . فرـصت  دوخ  دادن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ام ياج  هب  وت  هک  دش  هچ  سپ  دومرف : همطاف  منادناخ !  منادنزرف و  تفگ :  رکبوبا  درب ؟! یم  ثرا  وت  زا  یـسک  هچ  يریمب  وت  رگا  تفگ : 
زا ندربن  ثرا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  هب  ملع  هک  هشیاع  هتفگ  ربانب  ( 97 (....؟!  يدرب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثرا 

غیلبت دوـبن  ربماـیپ  ثراو  هک  مالـسلا  هیلع  همطاـف  هب  ار  مکح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تسناد ،  رکبوـبا  هب  صوـصخم  ار  ناربماـیپ 
ندربن ثرا  ار  دوخ  فیلکت  تسیاب  یم  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثراو  هناگی  هک  یلاح  رد  تسا !  هدومرفن 
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 ! تسا هدرک  ریـصقت  مکح  نیا  غیلبت  رد  ربمایپ  هللاذاعم -  هک -  تسا  نیا  هشیاع ،  راتفگ  نیا  هجیتن  و  دنادب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
 ، لمع نیا  رگید  عون  دوب . مکاح  لبق  زا  تموکح و  ناـمه  رـصع  رد  هک  دوب  تموکح  تسایـس  دـییات  رد  ثیدـح  تیاور  عون  کـی  نیا 

يراخب حیحص  رد  هک  یتیاور  دننام  دشاب ؛ یم  مکاح  ریغ  لبق  زا  تموکح و  نآ  رصع  زا  دعب  تموکح  تسایـس  دییات  رد  یثیدح  تیاور 
کی يا  هزادـنا  هب  نم  ثاریم  زا  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هریرهوـبا )   ) زا ثیدـح  بتک  رگید  و 

رب ام  لیلد  ( 98  .( ) تسا هقدص  منادنمراک ،  فرـصم  میاهنز و  هب  نداد  هقفن  زا  سپ  مراذگب .  ثرا )  هب   ) هچ ره  دوشن . میـسقت  مه  رانید 
هللا یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  تفگ :  هک  تسا  هشیاع  راـتفگ  ناـمه  هدرک ،  تیاور  رکبوبا  رـصع  زا  سپ  ار  ثیدـح  نیا  هریرهوبا  هکنیا 

 : تفگ رکبوبا  رکبوبا . دزن  زج  میتفاین  سک  چیه  دزن  زا  مکح  نیا  ملع  دندرک . فالتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثاریم  رد  هلآ  هیلع و 
، درک تیاور  ار  ثیدـح  نیا  ناـمز  نآ  رد  هریرهوبا  هچناـنچ  دوش ). یمن  هدرب  ثرا  اـیبنا  هورگ  اـم  زا  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

شآ زا  رتغاد  هساک  نوچمه  رکبوبا ، تموکح  تسایـس  دییات  رد  رکبوبا ، تیاور  هب  تبـسن  هریرهوبا  تیاور  دوبن . هشیاع  راتفگ  نیا  ياج 
ربمایپ تفگ :  هریرهوبا  نکیل  تسا )  هقدص  دـنام  زاب  ناشیا  زا  هچ  ره  دوش . یمن  هدرب  ثرا  ناربمایپ  زا  : ) دوب هتفگ  رکبوبا  هک  ارچ  تسا ! 

هقدص منادنمراک ،  فرـصم  منانز و  هقفن  زا  سپ  دـنامب  هچ  ره  دوش . یمن  هدرب  ثرا  رانید  کی  یتح  نم  زا  : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
فرصم نییعت  اب  زین  و  درک . رتمکحم  ار  راک  رانید ، کی  هزادنا  نییعت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  رد  مکح  صیصخت  اب  و  تسا ). 

یلـص ربمایپ  نانز  يارب  ار  نآ  زا  هدافتـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  ندرک  مورحم  رب  هفاضا  نادنمراک )  دزم  نانز و  هقفن   ) رد نآ 
دییات رد  رکبوبا  زا  هک  یتیاور  داد . هولج  حیحص  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادنمراک  ناونع  هب  تموکح -  نادنمراک  هلآ و  هیلع و  هللا 

یطویس ءافلخلا  خیرات  رد  يو  لاح  حرـش  رد  هک  دراد  نآ  دننام  زین  يرگید  ياهتیاور  دوب . هنومن  ناونع  هب  میدروآ ،  شتموکح  تسایس 
نآ زا  سپ  تنس ،  ثیدح و  رما  هب  تبسن  افلخ  ریاس  تسایس  یسررب  ماگنه  هب  زین  ار  نآ  ریظن  ياهتیاور  و  تسا .  هدش  يروآ  عم  اجکی  ، 

تفالخ نارود  زا  سپ  افلخ ، تموکح  تسایس  دییات  رد  هک  هریرهوبا  تیاور  دننام  یتیاور  نینچمه  دروآ . میهاوخ  یلاعت -  هللا  ءاش  نا  - 
ناشن جـحلا )  هعنم   ) ثحب نایاپ  رد  نیـسردملا  ملاعم  مود  دـلج  رد  ار  اهنآ  زا  يدراوم  تسا .  رایـسب  افلخ  بتکم  رد  هدـمآ ،  دـیدپ  نانآ 

صصختم ریغ  رب  افلخ ، بتکم  ياهباتک  رد  حیحـص ،  ریغ  ياهثیدح  زا  حیحـص  ثیدح  تخانـش  هک  تسا  نشور  بیترت  نیدب  میا .  هداد 
 . تسین نکمم  نف  نیا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  تیاور  زا  يریگولج 

شخب دشاب . یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ثیدح و  هب  تبسن  شتموکح  تسایس  زا  شخب  کی  رگنـشور  رکبوبا  هدش  دای  ثیدح 
هراب نیا  رد  یبهذ  دشاب . یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  ندرک  تیاور  زا  تعنامم  ندرک و  یهن  هنیمز ،  نیا  رد  يو  تسایس  رگید 

یم تیاور  ییاهثیدح  ربمایپ  زا  امش  تفگ :  درک و  عمج  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  رکبوبا  دنک : یم  تیاور  نینچ 
! دینکن تیاور  یثیدح  چیه  ربمایپ  زا  دش . دهاوخ  رتشیب  ناشفالتخا  دنیآ ، یم  امـش  زا  سپ  هک  اهنآ  و  دـینک . یم  فالتخا  نآ  رد  دـینک و 

مارح هدرک ،  مارح  نآرق  هچنآ  و  دیناد . لالح  هدومرف :  لالح  نآرق  هچنآ  تسه .  ام  نیب  رد  نآرق  دییوگب : دنک ، یلاوس  امش  زا  سک  ره 
و مهیلا : )  لرنا  ام  سانلل  نیبتل  رکذلا  کیلا  انلزنا  و  : ) دیامرف یم  هک  تسا  نآرق  حیرـص  صن  اب  فلاخم  رکبوبا  شیامرف  نیا  ( 99 . ) دیناد

مارح لالح و  نآرق ،  ماـکحا  همه  ( 44 لحن /   . ) ینک نایب  هدـش  میداتـسرف  ورف  ناشیا  رب  هچنآ  مدرم  يارب  ات  میدرک  لزاـن  ار  نآرق  وت  رب 
، ود ره  نیا  هب  یـسرتسد  و  دـشاب ؛ یم  ترـضح  نآ  هریـس  رد  شمـسجت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  رد  شنایب  حرـش و  نآرق ، 

ربمایپ ثیدح  هب  عوجر  نودب  ناوت  یمن  ار  نآرق  ماکحا  زا  زامن  تعکر  کی  دراد . مزال  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدـح  تیاور 
نآ رد   : ) تسا هتفگ  هک  شنخـس  زا  شخب  نآ  اـما  تسین .  حیحـص  هفیلخ  راـتفگ  زا  شخب  نیا  سپ  دروآ . ياـج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ربمایپ زا  یثیداحا  دوش  یم  ببـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدح  تیاور  ندوب  زاجم  هکنآ  هچ  تسا .  حیحـص  دینک ) یم  فالتخا 
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تنـس ثیدح و  زا  يوریپ  ناناملـسم  زا  یهورگ  لاح  نآ  رد  و  دشاب ؛ تموکح  تسایـس  اب  تفلاخم  هک  دوش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دهاوخ دیدش  ناناملـسم  نیب  فالتخا  نآ ،  هجیتن  رد  و  دننک ؛ یم  لمع  افلخ  يار  هب  یهورگ  درک و  دـنهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

یلـص ربمایپ  رادرک  راتفگ و  زا  يوریپ  هب  روتـسد  هک  رگید  هیآ  اههد  نآرق و  هیآ  نیا  اب  رکبوبا  يار  راتفگ و  نیا  تفلاخم  دوب  نینچ  دش .
اب فلاخم  رکبوبا  نخـس  نیا  هتـشذگ ،  نیا  زا  دراد . مزال  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  تیاور  اهنآ  هب  دهد و  یم  هلآ  هیلع و  هللا 

تسا هدومن  دیکات  نآ  رب  هدومرف و  روتسد  ار  شترضح  ثیدح  ندرک  تیاور  اهنآ  رد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  ریاس 
دوب و هراب  نیا  رد  افلخ  راک  علطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  ثیدح و  هب  تبـسن  هفیلخ  تسایـس  هنوگ  ود  نیا  لاح  ره  هب  ( 100 . )

شیامرف نیا  دوخ  و  دنداد . ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  ثیدح و  اب  رت  مامت  هچ  ره  تدش  اب  ار  شور  نیمه  وا  زا  سپ  يافلخ 
 ( هفیلخ صخـش  يار   ) نآ تشاد و  لیلد  کی  طقف  میتشاد ،  هراـشا  هتـشذگ  رد  نآ  زا  یـضعب  هب  هک  ناـشرگید  ياـهراک  دـننام  هفیلخ ، 

خیرات رد  درک ! نییعت  ناناملـسم  رب  تموکح  دوخ و  ینیـشناج  هب  ار  رمع  درک و  لـمع  ( دوخ يار   ) هب زین  شرمع  رخآ  رد  هفیلخ  و  دوب ...!
مـسب  : ) سیونب تفگ :  وا  هب  تساوخ و  ییاهنت  هب  ار  نامثع  شتافو  ضرم  رد  رکبوبا  دنا : هدرک  تیاور  نینچ  خیرات  بتک  رگید  يربط و 

 : تشون نینچنیا  ار  همان  دهع  یقاب  نامثع  دش . شوهیب  لاح  نیا  رد  دعب )... اما  ناناملـسم .  هب  رکبوبا  دهع  تسا  نیا  میحرلا .  نمحرلا  هللا 
نامثع هب  دمآ و  شوه  هب  رکبوبا  لاح  نیا  رد  متـساوخ ).  نیا  رد  ار  امـش  ریخ  و  مداد .  رارق  امـش  رب  دوخ  هفیلخ  ار  باطخلا  نب  رمع  نم  )

مدرم مریمب  یشوهیب  نیا  رد  رگا  يدیسرت  انامه  ربکا ! هللا  تفگ :  رکبوبا  دناوخ . وا  رب  ار  هتشون  نامثع  یتشون ؟  هچ  ناوخب  نم  رب  تفگ : 
دازآ دـیدش )  ) ار همان  تفریذـپ ...  ار  هتـشون  نامه  و  دـهد ! ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  تفگ :  رکبوبا  يرآ ؟  تفگ :  نامثع  دـننک ؟ فالتخا 

ریخ دـیوگ : یم  وا  دـیرب . نامرف  دـیهد و  شوگ  ار  ربمایپ  هفیلخ  سانلا !  اهیا  تفگ :  مدرم  هب  رمع  دجـسم  رد  دروآ . رمع  اـب  رکبوبا  هدرک 
! دش ناناملسم  هفیلخ  رمع  و  دندرک ... تعیب  رمع  اب  هتشون ،  نآ  هجیتن  رد  ( 101  . ) ما هتساوخ  ار  امش 

رمع رصع  رد  تنس   - 2

حیضوت

شیرق زا  يا  هفیلخ  رمع 

تدم دش . هتشک  يرجه  لاس 23  هجحلا  يذ  رد 26  و  دـش ، هفیلخ  رکبوـبا  زا  سپ  يرجه ،  لاس 13  یناثلا  يدامج  رد  باـطخ  نب  رمع 
(102 . ) دوب هام  شش  لاس و  هد  وا  تفالخ 

رمع رصع  رد  تموکح  تسایس 

هراشا

لیذ بیترت  هب  تشاذگ ،  رثا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ثیدـح و  رب  هک  ار  رمع  تموکح  ياهتـسایس  زا  هنومن  جـنپ  ثحب  نیا  رد 
ماظن داجیا  تسایـس  برع 3 -  داژن  يارب  ییوـج  يرترب  تسایـس  شیرق 2 -  هلیبـق  يارب  ییوج  يرترب  تسایـس   - 1 مییامن :  یم  یـسررب 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  يارب  تیب  لها  یبرقلا و  يوذ  نتخاس  تسایـس  هنیدم 5 -  رد  هباحص  سبح  تسایس  یمالسا 4 -  هعماج  رد  یتاقبط 
هلآ و 
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 ، تیلهاج رصع  رد  برع  هعماج  دوب . مالـسا  لبق  برع  هعماج  رد  يا  هلیبق  تسایـس  نامه  رمع ، رـصع  رد  يا  هلیبق  ییوج  يرترب  تسایس 
دوب و هلیبق  شور ،  شنیب و  ره  ساسا و  يا  هلیبق  ماظن  نآ  رد  دوب . هدـش  يرادـگناینب  برع  داژن  یهاوخ  يرترب  يا و  هلیبق  ماظن  ساـسا  رب 

هلیبق زا  يدرف  تسد  هب  هلیبق  کی  زا  يدرف  رگا  ماظن  نآ  رد  هلیبق .  نیمز  هلیبق و  بآ  و  هلیبق ،  رعاـش  هلیبق و  خیـش  (، 103  ) هلیبق نانامیپمه 
لتاـق هلیبق  دارفا  زا  يدرف  هار  نیا  رد  هچناـنچ  و  دـندرک . یم  یهاوخنوخ  لـئان  هلیبق  همه  زا  لوتقم  هلیبـق  دارفا  همه  دـش ، یم  هتـشک  رگید 

ار شیوخ  رتخد  نیـشنارحص ،  برع  کی  یبرع ،  داژن  یهاوخ  يرترب  لصا  زا  يوریپ  رد  و  دوب . هتفرگ  ماجنا  یهاوخنوخ  دش ، یم  هتـشک 
الوق و ار  هعماج  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب و  نینچ  تیلهاج  رـصع  رد  برع  هعماج  داد . یمن  رهوش  برع  ریغ  درم  نیرتفیرـش  هب 
یثنا و رکذ و  نم  مک  اتقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای  : ) دـش لزان  ترـضح  نآ  رب  هیآ  نیا  دـنوادخ  بناج  زا  هراب  نیا  رد  تسکـش .  مه  رد  ـالمع 
ار امـش  هاگنآ  و  میدـیرفآ ؛  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  همه  ام  مدرم  يا  مکاقتا :)  هللا  دـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعـش و  مک  انلعج 

یلص ربمایپ  و  ( 13 تارجح /   . ) تسامش نیرتاوقت  اب  ادخ  دزن  امش  نیرتیمارگ  دیسانشب . ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  هلیبق  هلیبق  هبعش و  هبعش 
 . تسا یکی  امـش  ردـپ  و  تسا .  یکی  امـش  راگدرورپ  سانلااهیا !  دومرف : عادولا  هجح  رد  شکراـبم و  رمع  رخآ  لاـس  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

هایـس هن  و  تسوـپ ؛  هایـس  رب  ار  تسوـپ  خرـس  هن  و  برع ؛  رب  ار  برع  ریغ  هن  و  برع ؛  ریغ  رب  تـسین  يرترب  ار  یبرع  چـیه  دیـشاب ! هاـگآ 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ( 104  . ) يدرک غیلبت  ادخ  ربمایپ  يا  يرآ  دنتفگ : مدرک ؟  غیلبت  امش  هب  ایآ  اوقت . هب  رگم  تسوپ ؛  خرـس  رب  ار  تسوپ 

داد و رارق  یمالسا  هعماج  نذوم  ار  یـشبح  لالب  دومرف و  يراذگناینب  رـشب  داژن  ندوب  ناسکی  ساسا  رب  ار  یمالـسا  هعماج  زین  المع  هلآ  و 
رد و  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـصع  رد  یمالـسا  هعماج  لاح  دوب  نینچ  داد . ماجنا  هراب  نیا  رد  رگید  ياهراک  اهدص  اههد و  نینچمه 

و دینادرگ . زاب  تیلهاج  رصع  رد  برع  شنیب  شور و  هب  ار  یمالسا  هعماج  هک  دش  نآ  یضتقم  هراب  نیا  رد  تموکح  تسایس  رمع  رـصع 
. دش اپ  رب  يا  هلیبق  راعش  اب  هفیلخ  نییعت  يارب  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  هزرابم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  ارجام : نیا  نایب  کنیا 

لیلد هکلب  دراد ، یتلیضف  هباحص  نارگید  رب  يو  هک  دوبن  لیلد  نآ  هب  دندروآ ، اجنآ  هب  تفالخ  هب  تعیب  يارب  ار  هدابع  نب  دعس  هک  راصنا 
تفالخ و  دوب . شیرق  ام  هلیبق  زا  ربمایپ  : ) دـنتفگ ناشیا  باوج  رد  نیرجاهم  دـشاب .) اـم  هلیبق  زا  دـیاب  هفیلخ  : ) دـنتفگ هک  دوب  ناـمه  اـهنآ 

نآ زا  سپ  دش . تعیب  رکبوبا  اب  هفیقـس  رد  لیلد  نیمه  هب  و  دریذپ ). یمن  شیرق  ریغ  رد  ار  ربمایپ  تفالخ  برع  دشاب . . شیرق  رد  تسیاب 
هکنانچ تفالخ ،  هاگتسد  ندوب  یـشیرق  رـصع  رد  رکبوبا ، زا  سپ  یلو  دوب ؛ تفالخ  ساسا  میکحت  نافلاخم و  بوکرـس  مرگرـس  رکبوبا 

هلیبق نآ  زا  تموکح  باطخلا  نب  رمع  تفـالخ  رـصع  رد  ناناملـسم  رب  شیرق  هلیبق  تموکح  یگنوگچ  دـش . راکـشآ  مییاـمن ،  یم  ناـیب 
شنانامیپمه شیرق و  هلیبق  دارفا  نآ  زا  یمالسا  گرزب  ياهرهش  يرادنامرف  ناناملسم و  شترا  تسایر  و  دوب ، شیرق  نانامیپمه  شیرق و 

رادنامرف دیوگ : یم  يو  میروآ .  یم  تسا  هدرک  لقن  يدوعسم  هچنآ  زا  يا  هصالخ  هراب  نیا  رد  دشابن  مشاه  ینب  زا  هکنآ  طرـش  هب  دوب ،
وا هب  تساوخ و  ار  سابع )  نبا   ) رمع نامز  نیا  رد  دوب . مالسا  شترا  زکارم  زا  یکی  ماش و  رد  گرزب  يرهش  صمح  درک . تافو  صمح 
زا نم  بلق  رد  نکیل  یـشاب .  اهنآ  زا  وت  مراودیما  تسا .  مک  رایـسب  کین  درم  و  دوب . کین  يدرم  هدرک و  تافو  صمح  رادنامرف  تفگ : 
هچ ندش  صمح  رهش  يرادنامرف  دروم  رد  نونکا  مدش .  هتـسخ  وت  رد  نآ  يوجتـسج  رد  مدیدن و  نآ  رب  یلیلد  هچرگ  تسه ،  يزیچ  وت 

سابع نبا  دـینادب ؟! یهاوخ  یم  هچ  يارب  تفگ :  رمع  مریذـپ .  یمن  ییوگن ،  يراد  لد  رد  نم  زا  ار  هچنآ  ات  تفگ :  سابع  نبا  دـیوگ ؟
منادـب مشاب ،  هانگ  یب  هچنانچ  و  موش ؛  كانمیب  دوخ  رب  زیچ  نآ  زا  مه  نم  دـشاب ، نتـشاد  میب  ياج  هچنانچ  ات  منادـب  مهاوخ  یم  تفگ : 
ناتدوخ يوس  هب  ار  مدرم  یشاب و  رادنارف  وت  دسر و  ارف  نم  گرم  مراد  میب  سابع ،  رسپ  يا  تفگ :  رمع  مریذپب .  ار  يرادنامرف  مهانگ و 

لاح نآ  رد  دریمب و  ادابم  هک  دوب  نیا  رمع  دوصقم  ( 105 .... ) دننک كرت  ار  نارگید  دنیایب و  امـش  يوس  هب  دیابن  مدرم  ریخ ، هن  یناوخب ! 
هب ار  مدرم  نوشق ،  نآ  رب  يرادنامرف  هناوتشپ  اب  و  هدوب -  زور  نآ  رد  مالـسا  نوشق  زکارم  زا  یکی  هک  دشاب -  صمح  رادنامرف  سابع  نبا 
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هب ور  رد  مدرم  تفالخ ،  راک  رد  تسیاب  یمن  ریخ ! هن  تفگ :  اذـل  دـننک . توعد  مالـسلا -  هیلع  یلع  تفالخ  ینعی  مشاه -  ینب  تفالخ 
رهـش يرادـنامرف  تسپ  رد  سابع  نبا  نییعت  هرابرد  هفیلخ  میداد .  حرـش  هچنآ  ربانب  دـننک ! كرت  ار  رگید  نایـشیرق  دـنروآ و  مشاـه  ینب 

نبا دـسر و  رد  وا  گرم  اداـبم  هک  تشاد  نآ  میب  تسپ ،  نآ  رد  ساـبع  نبا  تقاـیل  هب  ناـنیمطا  دوجو  اـب  دوب و  هدیـشیدنا  اهتدـم  صمح 
رد وگتفگ  نیا  رد  يو  دیامن . هدافتـسا  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  يارب  مشاه  ینب  يادـیدناک  دوس  هب  دوخ  تسدریز  شترا  زا  سابع 
ام يارب  رما  ود  وگتفگ  نیا  زا  دـشن ! صمح  رادـنامرف  دادـن و  وا  هب  ار  لوق  نیا  سابع  نبا  یلو  دوش ؛ نئمطم  تهج  نیا  زا  هک  دوب  نآ  یپ 

یشیرق هفیلخ  نییعت  رکف  رد  رمع  هکنآ  مود  درامگ . یمن  ساسح  ياهتسپ  رد  ار  مشاه  ینب  رمع  ببس  هچ  هب  هکنآ  یکی  دوش : یم  نشور 
ساسح ياهتسپ  تفالخ و  زا  راصنا  نتـشاد  هاگن  رود  رب  نایـشیرق  تفالخ  رگید  تسایـس   . تسا هدوب  دوخ  زا  دعب  يارب  مشاه  ینب  ریغ  زا 

. دـشاب یتیمها  یب  یتلود  راک  هکنآ  ای  دـشابن ، تسپ  نآ  يارب  شناـنامیپمه  شیرق و  دارفا  زا  يدرف  چـیه  هک  ییاـج  رد  رگم  تسا ،  هدوب 
زا رفن  کی  رمع  هفیلخ ،  نییعت  يارب  يرفن  شـش  یـشیامرف  ياروش  رد  هکناـنچ  تشاد .  همادا  تموکح  نیا  زور  نیرخآ  اـت  تسایـس  نیا 

یمالسا هعماج  رب  اهنرق  نآ  راثآ  هک  رمع  رصع  رد  ناناملسم  رب  شیرق  هلیبق  تموکح  يراذگناینب  دوب  نینچ  نیا  درکن . نییعت  زین  ار  راصنا 
 . تسا هدنام  یقاب  زین  ام  رصع  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ثیدح و  رب  نآ  رثا  و  دنام ؛ اج  هب 

برع داژن  يارب  ییوج  يرترب  تسایس   - 2

برع زا  برع -  ریغ  مجع -  درم  فلا -  مییامن :  یم  نایب  ار  لیذ  هنومن  راـهچ  رمع ، رـصع  رد  برع  داژن  يارب  ییوج  يرترب  تسایـس  زا 
رگم درب ، یمن  ثرا  ردـپ  زا  دـشاب ، مجع  شردام  هک  يدـنزرف  ب -  ( 106 . ) دریگن رتخد  شیرق  زا  یـشیرق  ریغ  برع  درم  دریگن . رتـخد 

نز زا  یـسیلگنا  درم  يارب  هاگ  ره  تسا و  لومعم  ناتـسلگنا  رد  ام  رـصع  رد  نوناق  نیا  ریظن  ( 107 . ) دیآ ایند  هب  برع  نیمزرـس  رد  هکنآ 
ياراصن زا  ج -  ریخ . تروص  نیا  ریغ  رد  و  دریگب ، یسیلگنا  همانسانش  دراد  قح  نآ  دش ، دلوتم  يدنزرف  ناتسلگنا  دوخ  رد  یسیلگنا  ریغ 

ریغ د - 108 ؛) . ) دـنریگب تاکز  مان  هب  تایلام  اهنآ  زا  ناناملـسم  دـننام  هکلب  دـنریگن ، هیزج  مان  هب  تایلام  مجع  ریغ  ياراصن  دـننام  برع 
زا لالب .  ناملس و  دننام  دنتـشاد ؛ تنوکـس  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  زا  هک  اهنآ  زج  دنکن ، انکـس  هنیدم  رهـش  رد  برع 

ناریا تاحوتف  رد  یگنج  ياهتروشم  يارب  هفیلخ  دوب و  رتشوش  ياورنامرف  لصا  رد  هک  نازمره )   ) یکی دندش : ینثتـسم  رفن  ود  نوناق  نیا 
هراب نیا  رد  يدوعسم  ( 110 . ) دندوب وا  راک  هب  دنمزاین  هنیدـم  مدرم  دوب و  يرهام  رگراک  هک  هولولوبا )   ) مود و  (، 109  ) دوب دنمزاین  وا  هب 

هیف ادادح  اراجن . اشاقن  امالغ  يدنع  نا  هبعـش  نب  هریغملا  هیلا  بتکف  هنیدـملا .  لخدـی  مجعلا  نم  ادـحا  كرتی  رمع ال  ناک  و  دـیوگ : یم 
هنیدم رهش  هب  مجع  زا  یسک  تشاذگ  یمن  رمع  ینعی  ( 111  . ) هل نذاف  تلعف .  هب ،  لاسرالا  یف  یل  نذات  تیار  ناف  هنیدـملا .  لهال  عفانم 

ار وا  ییامرف ،  هزاجا  رگا  تسا .  عفان  هنیدم  لها  يارب  رگنهآ و  راجن و  تسا و  شاقن  مراد  یمالغ  نم  تشون :  وا  هب  هبعش  نب  هریغم  دیآ .
کی رکذ  هب  نازمره  رمع  اب  ندرک  تروشم  هراب  رد  دوب . هولولوبا  نامه  وا  و  دمآ ؛ هنیدـم  هب  يو  داد . هزاجا  وا  هب  رمع  متـسرف .  هنیدـم  هب 

 : تفگ نازمره  درک . تروشم  نازمره  اب  ناجیابرذآ  ناهفـصا و  سراف و  گنج  هرابرد  رمع  دـیوگ : يدوعـسم  مییاـمن .  یم  اـفتکا  هنومن 
هاگن ار  رگید  لاب  رس  دینک ، عطق  ار  لاب  کی  هچنانچ  لاب .  ود  هلزنم  هب  ناجیابرذآ  ناهفـصا و  دشاب و  یم  رـس  هلزنم  هب  سراف  ناریا )  رد  )

(112  . ) نک زاغآ  ار  رس  راک  نیاربانب  دنتفا . یم  لاب  ود  يربب ،  ار  رس  رگا  نکیل  دیراد ؛

ناناملسم هعماج  رد  یتاقبط  ماظن  راذگناینب  تسایس   - 3

ناـیم ار  هدـنامیقاب  تشاد ،  یم  رب  ربماـیپ  ار  نآ  سمخ  هکنآ  زا  سپ  دوـب ، یگنج  میاـنغ  زا  هچ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـصع  رد 
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تفالخ رصع  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  راک  نیا  دومرف . یم  میسقت  دنتشاد ، تکرش  گنج  نآ  رد  هک  مالـسا  نایرکـشل 
دش حتف  ناریا  روشک  زا  یـشخب  دش و  دایز  تاحوتف  هکنآ  زا  سپ  باطخلا .  نب  رمع  تفالخ  لیاوا  رد  نانچمه  و  دوب ، لومعم  زین  رکبوبا 

تدزن لام  زا  هچنآ  هلاس  ره  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دومن . روش  ناناملـسم  اب  مئانغ  میـسقت  هراـبرد  هفیلخ  دـش ، هوبنا  مئاـنغ  و 
ار ماش  كولم  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  دنتشاد . يرگید  ياهداهنشیپ  زین  نارگید  رادم . هاگن  دوخ  دزن  نآ  زا  يزیچ  نک و  میسقت  دوش ، عمج 
رب ار  مدرم  ياه  مان  داد  روتـسد  تفریذپ و  ار  وا  هفیلخ  نک .  نانچ  زین  امـش  اهگنج . يارب  یماظن  شترا  نینچمه  دنراد و  اهمان  رتفد  مدید 
زا کـی  ره  هب  تسا :  هدرک  رکذ  نینچ  ار  دارفا  رب  لاـملا  تیب  تـیفیک  يرذـالب  نادـلبلا  تاـحوتف  رد  (. 113 . ) دنتـشون اهنآ  لیابق  بسح 

تکرـش ردـب  گنج  رد  هک  نانآ  هب  و  مهرد .  هدزاود  هشیاـع )   ) هب دـنداد و و  مهرد  رازه  هد  هناـیلاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناوناـب 
اه هنایلاس  نانچمه  و  مهرد .  رازه  راهچ  هنایلاس  دنتشاد ، روضح  دحا  رد  دندوبن و  ردب  رد  هک  اهنآ  هب  مهرد .  رازه  جنپ  کی  ره  دنتـشاد ،

(114 . ) دش تبث  نینچ  اهرتفد  رد  ناناملـسم  ياهمان  و  دنداد . یم  مهرد  تسیود  هنایلاس  ناناملـسم  زا  یـضعب  هب  هک  اجنآ  ات  دـش  یم  مک 
ياهشنیب زا  یئزج  ار  نآ  مدرم  هدوت  تفرگ و  وخ  نآ  هب  ناناملسم  هعماج  دروآ و  دیدپ  مالسا  رد  ار  یتاقبط  ياهزایتما  راک ، نیا  اب  هفیلخ 

 ( تفالخ  ) رما نیا   : ) تفگ هکنآ  دننام  درک . مکحتـسم  زین  دوخ  رگید  ياهرادرک  اهراتفگ و  اب  ار  یتاقبط  ماظن  رمع  دنتـشادنپ . یمالـسا 
ناشیا زا  رفن  کی  ات  دـشاب ، یم  دـحا  لها  رد  دـشابن ، ناشیا  زا  یـسک  هک  هاگنآ  و  دـشاب . ناشیا  زا  یکی  ات  تسا ،  ردـب  لها  رد  رـصحنم 

ناملـسم هکم  حـتف  زا  سپ  هک  اهنآ  هب  تفالخ   : ) تفگ سپـس  درب . مان  ار  ربمایپ  ياـهگنج  هکناـنچمه  و  رد ).... ناـشیا  زا  سپ  و  تسه . 
. داد رارق  ردـب  لـها  زا  ار  همه  شدوخ ،  زا  دـعب  هفیلخ  باـختنا  يارب  يرفن  شـش  یـشیامرف  ياروش  رد  زین  و  ( 115 .( ) دیـسر یمن  دندش 

رـس ار  اهنآ  درک و  دونـشخ  دوخ  زا  ار  هباحـص  نارادمدرـس  شور  نیا  اب  يو  دوب . تسایـس  رما  رد  فیرظ  یتمکح  راـک  نیا  رد  ار  هفیلخ 
دنفـسوگ و واـگ و  يراد  هلگ  قیرط  زا  فازگ  لاوما  يروآدرگ  هب  و  هدومن ،  یـسایس  رکف  زا  يرود  یبلط و  نوزفا  يزودـنا و  لاـم  مرگ 

دیدـپ فرتم  هفرم و  یفارـشا  تاـقبط  یمالـسا  هعماـج  رد  یفرط  زا  هفیلخ ،  راـک  نیا  تخاـس .  لوغـشم  تعارز ،  تشک و  بسا و  رتش و 
. درادن ار  اهنآ  یسررب  شیاجنگ  هلاسر  نیا  هک  دروآ  راب  هب  يرگید  ياهنایز  زین  و  هدنامرد .  فعضتسم و  تاقبط  رگید  فرط  زا  دروآ و 

هنیدم رد  هباحص  سبح  تسایس   - 4

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثیدـح  وا  مشچ  زا  رود  هک  تشاد  نآ  میب  هک  هباحـص  زا  هتـسد  نآ  هک  دوب  نآ  رد  رمع  تموـکح  تساـیس 
رمع و  دمآ ؛ رمع  دزن  يو  دوب . تراهم  اب  عاجش و  يدرم  ریبز  دیوگ : یم  رمع  نب  هللادبع  هراب  نیا  رد  دنک . سبح  هنیدم  رد  دننک ، تیاور 
رمع هب  ریبز  تشاد .  میب  وا  زا  مالسلا )  هیلع  یلع  يارب  نتفرگ  تعیب  يارب  نتـشاد  هدامآ  ریـشمش  ینعی   ) دوب هدز  رـس  وا  زا  هچنآ  ببـس  هب 

اب هک  یلاح  رد  تفر  ریبز  يدرک .  ربمایپ  اب  هک  يداهج  تسا  یفاک  ار  وت  تفگ :  رمع  منک .  داهج  ادـخ  هار  رد  مورب  هدـب  هزاـجا  تفگ : 
نیا هناهد  ام  رگا  دمهف ؟! یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  باحـصا  اب  ارم  رذـع  یـسک  هچ  تفگ :  رمع  درک . یم  همزمز  دوخ  اب  یتحاران 

متفرگ ار  تسا )  هنیدم  هرد  دوصقم   ) هرد نیا  رد  نم  دـیوگ : یم  رگید  تیاور  رد  ( 116 . ) دنک یم  كاله  ار  دمحم  تما  مدنبن ،  ار  هنتف 
هک دنک  یم  تیاور  فوع  نب  نمحرلادبع  و  ( 117 . ) دننک هارمگ  ار  مدرم  هتفر ،  مدرم  نایم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باحصا  ادابم  هک 

نیا تفگ :  اـهنآ  هب  و  و ... ار و ... رذوـبا  و  دروآ .... درگ  فـلتخم  طاـقن  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  ندرم  زا  شیپ  رمع  : 
ینک یم  یهن  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  تیاور  زا   ) ار راک  دنتفگ : دیا ؟! هدرک  هدنکارپ  ناهج  رد  ربمایپ  زا  هک  تسیچ  ثیداحا 

میریذپب و امـش  زا  ار  ثیدح  نیمادک  میناد  یم  رتهب  ام  دش ! دیهاوخن  ادج  نم  زا  ما  هدنز  نم  ات  دنگوس  ادخ  هب  دینامب ! نم  دزن  تفگ :   ؟!
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناوناب  رمع  لیلد ،  نیمه  هب  زین  و  ( 118 . ) درم رمع  ات  دندوب  رمع  دزن  هنیدم  رد  ناشیا  و  مینک .  در  ار  مادـک 
هک دـنک  لرتنک  ار  وا  تسناد  یمن  رمع  هک  دوب  هملـس )  ما   ) دـننام ییوناب  نانآ  ناـیم  رد  هکنآ  هچ  ( 119 . ) درک عنم  هرمع  جح و  رفـس  زا 
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ات دوب ؛ يراج  رمع  تموکح  نامز  رد  نانچمه  عنم  نیا  دـنکن . تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تموکح  تسایـس  فلاخم  ثیدـح 
دنتـشاذگ یمن  ود  نآ  و  درب ؛ جـح  هب  دوخ  اب  فوع ،  نب  نمحرلادـبع  نامثع و  تراـظن  تحت  ار  اـهنآ  شتموکح  لاـس  نیرخآ  رد  هکنیا 

(120 . ) دوشب اهنآ  کیدزن  یسک 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  تیبلا  لها  یبرقلا و  يوذ  تسایس   - 5

ناوارف قایتشا  مامت و  علو  اب  دـندش ، هجاوم  مالـسا  مان  هب  هزات  يا  هدـیدپ  اب  هک  اهرهـش  نارازه  نامدرم  رمع ، رـصع  رد  رایـسب  تاحوتف  اب 
یلص ربمایپ  تنس  زا  هچنآ  نآرق و  توالت  مالسا ،  ییاسانش  يارب  تفالخ  هاگتسد  دندوب . مالـسا  خیرات  مالـسا و  نید  ییاسانـش  ناهاوخ 

خیرات ییاسانش  يارب  یلو  درک ؛ یم  یفرعم  دندوب ، هتشاد  ررقم  افلخ  دوخ  ار  هچنآ  دوب و  قفاوم  تموکح  تسایس  اب  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
ییاسانش ناهاوخ  مالسا  خیرات  تخانش  يارب  ناناملسم  هزات  هک :  دش  یم  یشان  اجنآ  زا  لکشم  نیا  دوب . هجاوم  تخس  یلکشم  اب  مالـسا 

کمک مالـسا  ربمایپ  هب  مالـسا  يورـشیپ  رد  یناسک  هچ  و  هتفر ،  شیپ  نینچنیا  هنوگچ  مالـسا  نیا  هکنیا  دندوب و  مالـسا  ربمایپ  یناگدـنز 
یلص ربمایپ  نادناخ  دارفا  ناگدنامزاب و  هکنیا  و  دندوب ، برقم  مالـسا  ربمایپ  دزن  یناسک  هچ  و  دندرک ، ینکـش  راک  یناسک  هچ  و  دندرک ،

الا ارجا  مکلـساال  لق  : ) دندناوخ یم  زین  نآرق  زا  یتایآ  رد  ناناملـسم  هزات  نآ  یعیبط ،  ياه  هتـساوخ  نیا  رب  هوالع  دننایک . هلآ  هیلع و  هللا 
و ( 61 نارمع /  لآ   ...( ) مکـسفنا انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکءانبا و  ان و  ؤانبا  عدـن  اولاعت  یلاعت  ( ) 23 ءاروش /  (. ) یبرقلا یف  هدوـملا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يومع  بلاطوبا )   ) نادرم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصان  درم  نیلوا  دندیمهف : یم  ناناملـسم  هزات  نآ  هکنانچ 

نامه ناملسم  نز  نیلوا  و  دوب . یلع )   ) نز ردام  هجیدخ )   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصان  نز  نیلوا  و  دوب . مالسلا  هیلع  یلع  ردپ  هلآ و 
اههد تایآ و  نآ  ریسفت  رد  و  دوب . یلع )   ) اهگنج رد  ربمایپ  رصان  نیرتگرزب  نآ ،  زا  سپ  و  دوب . یلع )   ) ناملسم درم  نیلوا  و  هجیدخ )  )

همطاف نانز  زا  و  دنتخانش . یم  یلع )   ) ار ربمایپ  يابرقلا  يوذ  ربمایپ و  تیب  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  اهدص  زین  رگید و  هیآ 
همه ناـنآ ،  شنیب  رد  تروـص  نیا  رد  دنتخانـش . یم  ار  یلع )   ) دـنزرف ود  نیـسح  نسح و  ناـناوج  زا  و  دنتخانـش . یم  ار  یلع )   ) رـسمه

؛  یلع دـنزرف  ود  یلع و  رـسمه  یلع و  نز  ردام  یلع و  ردـپ  یلع و  رد  دـش  یم  هصالخ  مالـسا ،  رد  اهتلیـضف  یمامت  مالـسا و  ياهییابیز 
ببس یگلمج  اهنیا  و  متسه .  ربمایپ  نیـشناج  ربمایپ و  یـصو  نم  تفگ :  یم  درکن و  تعیب  هفیلخ  اب  هام  شـش  هک  تفالخ  ضراعم  نامه 

یفرعم  - 1 درک : جالع  ریز  ياهـشور  هب  صاخ  یتفارظ  اب  ار  اه  یناـماسبان  نیا  تفـالخ  هاگتـسد  تشگ .  یم  اـفلخ  تموکح  یناـماسبان 
رد رکبوبا  میدید :  رکبوبا  يارب  نتفرگ  تعیب  ناتساد  رد  هتـشذگ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  یبرقلا و  يوذ  ناونع  هب  سابع 
وا هب  تفالخ  زا  هار  نیا  رد  دندرک  داهنـشیپ  وا  هب  دنتفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يو  ندرک  ادج  دـصق  هب  سابع  لزنم  هب  شناهارمه  رمع و 

ار مالسلا  هیلع  یلع  زج  یناسک  هک  دوب  نآ  دنمزاین  تموکح  تسایـس ،  نیا  همادا  رب  هوالع  رمع  رـصع  رد  تفریذپن .  وا  و  دنهدب ؛ یمهس 
دحا و ردب و  ياهگنج  رد  هک  ار  سابع )   ) تسایس ود  نیا  يارجا  رد  رمع  دنک . یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يابرقلا  يوذ  ناونع  هب 

سابع نیمه  دش ... ناناملسم  ریسا  دوب و  ناکرـشم  رکـشل  ردب  گنج  رد  هکلب  دوبن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  كوبت  ربیخ و  قدنخ و 
نییعت مهرد  رازه  هدزاود  هناـیلاس  ار  وا  يررقم  داد و  رارق  یتاـقبط  ماـظن  نآ  سار  رد  هـکلب  داد ، رارق  اهیدـحا و ... اهیردـب و  رب  مدـقم  ار 

بلط زامن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  ناونع  هب  ار  سابع  دش ، یلاسکـشخ  هنیدم  رد  هک  يرجه  هدجه  لاس  رد  و  ( 121 . ) درک
یم دوخ  لابند  هب  ربماـیپ  هدازومع  ناونع  هب  ار  هللادـبع )   ) وا دـنزرف  رمع ، رگید  يوس  زا  ( 122 . ) درب ادخ  هاگرد  هب  عیفـش  ناونع  هب  ناراب 

رد رایسب  برع  راعشا  زا  هک  زین  هللادبع  دیسرپ و  یم  ار  نآرق  تایآ  ریـسفت  وا  زا  درک و  یم  تروشم  هباحـص  ناگرزب  ربارب  رد  وا  اب  درب و 
هعماج رد  ار  هللادبع  شدـنزرف  سابع و  اهراک ، نیا  دـننام  اب  هفیلخ  ( 123 . ) دمآ یم  رب  نآرق  تایآ  يوغل  ریـسفت  هدـهع  زا  تشاد ،  ظفح 
تـشاد لیم  هفیلخ  میدید  زین  هتـشذگ  رد  و  درک . یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يابرقلا  يوذ  ناونع  هب  تخاس و  سانـشرس  زور  نآ 
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، رمع تاـفو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  يارب  شدوخ  ماـقم  زا  وا  دـنک  نیقی  هکنآ  طرـش  هب  دـنک  صمح  رادـنامرف  ار  ساـبع  نبا 
رد یهلا  روتسد  تمکح  ددرگ . یم  نشور  تیبلا  لها  یفرعم  رد  یهلا  روتسد  تمکح  هب  هجوت  اب  تسایس  نیا  رثا  درک . دهاوخن  هدافتـسا 

هکنآ ات  دومن  یفرعم  ناناملسم  هب  یهلا ،  روتسد  هب  انب  ار  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  یفرعم 
میلعت اهنآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ثیدح و  دریگب ، اهنآ  زا  ار  مالـسا  ماکحا  دـیاقع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ 

ماقم هب  تفرعم  اب  مالسا  تما  ار  اهراک  نیا  و  دنهد ، لیکشت  ار  یمالسا  تموکح  دننک و  تعیب  اهنآ  اب  دنوش و  عمج  اهنآ  درگ  و  دنریگب ،
، درک یفرعم  ار  نارگید  اهنآ  ياج  هب  تفالخ  هاگتسد  هک  هاگنآ  و  دننک . اهنآ  زا  يوریپ  اهنآ ، هب  یگتفیش  تبحم و  اب  و  دنهد ، ماجنا  اهنآ 

یثیداحا تایآ و  قادـصم  ار  شنادـنزرف  سابع و  ناناملـسم  هزات  هناگ ،  هس  يافلخ  رـصع  رد  دراذـگ : اج  هب  نینچنیا  ار  راـثآ  نآ  ضیقن 
اهنآ يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یـصو  ار  اـهنآ  رظن  تسا و  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیب  لـها  هراـبرد  هک  دنتـشادنپ 

هیما و ینب  هیلع  مایق  هدامآ  دندمآ و  هوتس  هب  هیما  ینب  ملظ  زا  ناناملـسم  هک  هاگنآ  هک :  دش  نیا  تدم  زارد  رد  نآ  رثا  و  تشگ .  فوطعم 
تیبلا لها  زکرم  هک  هنیدم  زا  رودب  ناسارخ -  ياهرهش  رد  دنتـسناوت  سابع  ینب  دندش ، تیبلا  لها  يربهر  هب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

ار هیما  ینب  تموکح  دننک و  یـشک  رکـشل  اجنآ  زا  دننک و  یفرعم  تیبلا  لها  مان  هب  ار  دوخ  دوب -  نایعیـش  زکرم  هک  هفوک  زا  رودب  دوب و 
دنهد لیکشت  یتموکح  دنتسه ، تیبلا  لها  ربمایپ و  مع  ینب  هک  ناونع  نیا  هب  تفالخ و  مان  هب  دنتـسناوت  قیرط  نیدب  نانآ  دنزاس . ضرقنم 

. دریگ شیپ  افلخ  بتکم  رد  هدش  تیاور  تنس  ثیدح و  زا  يوریپ  رد  ار  اهنآ  هویـش  نامه  دشاب و  رگمتـس  هیما  ینب  تموکح  دننامه  هک 
 : موس مود و  دـشاب . یم  اهباتک  دـنمزاین  نآ  حرـش  هک  ناسنادـب  تشاد ؛  رازآ  رد  ار  ناناملـسم  لاس  اهدـص  اهنآ  هماک  دوخ  تموکح  نآ 

راـی و ود  هنیدـم ،  هکم و  رد  ار  رمع  رکبوبا و  تفـالخ  هاگتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رترب  راـی  ود  ناونع  هب  رمع  رکبوـبا و  یفرعم 
هللا یلص  ربمایپ  زا  رتراکزیهرپ  ار  ود  نآ  یثیداحا  رد  نینچمه  درک و  یفرعم  مالسا  موس  مود و  صخش  ربمایپ و  ریـشم  ریزو و  نیـشنمه و 

مالـسلا هیلع  یلع  ياـج  هب  هدروآ ،  مالـسا  درف  نیلوا  ناوـنع  هب  ار  رکبوـبا  زین  تخاـس .  دوـمناو  ترـضح  نآ  زا  رت  هدـیمهف  هلآ و  هیلع و 
شنیب هدـنهد  هئارا  رداـم - ! زا  رتزوـسلد  هیاد  نیملـسم -  مالـسا و  رب  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  رت  هتخوـسلد  ار  رمع  و  درک ؛ یفرعم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  دندوب  عونمم  هباحص  یگمه  هک  رصع  نآ  رد  اذل  و  داد . هولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  حیحص 
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دنتـساوخ  یم  هچ  ره  هشیاـع  رمع و  هفیلخ  دـنک -  لاوس  اـهنآ  زا  هفیلخ  هکنآ  رگم  دـننک -  تیاور 

رب زین  يا  هدنهد  رییغت  راثآ  دش ، هتخانش  مالسلا  هیلع  یلع  رب  مدقم  مالسا و  نامرهق  رمع )  ) هکنیا رب  هوالع  تسایس ،  نیا  هجیتن  رد  دندرک .
. دومن میهاوخ  یـسررب  ار  اهنآ  هللا -  ءاش  نا  هدـنیآ -  رد  هدـنام و  یقاـب  زین  زورما  هب  اـت  هک  دـش  هداـهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنس 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ناسنا  نیرتبوبحم  ناونع  هب  ار  هشیاع  تفالخ  هاگتسد  مالسا  هنومن  يوناب  ماقم  رد  هشیاع  یفرعم  مراهچ : 

صخـشم قادـصم  ار  وا  نآ  رب  هوالع  درک . اطع  وا  هب  رـصع  نآ  رد  زین  يرگید  تازایتما  نینچمه  درک . یفرعم  راـگدرورپ  هاـگرد  برقم 
یشومارف تسد  هب  زور  نآ  هعماج  رد  ار  مالسلا  هیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  مالـسلا و  هیلع  هجیدخ  تیـصخش  دناسانـش و  تیبلا  لها 

ییاسانش عجرم  نیلوا  هشیاع  دندیسرپ ، یم  وا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  دندرک و  یم  اتفتـسا  وا  زا  افلخ  هک  اجنآ  زا  و  درپس .
تیوقت و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  هریس و  ییاسانش  رد  ءوس  يراثآ  وا  ياهتیاور  دش و  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنس 
اب هجوت  اب  هکنیا  ( 124 . ) دنام دهاوخ  یقاب  زین  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  يدهم  روهظ  ات  هک  داهن  اج  هب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هریـس  تیبثت 

 . میشاب هتشاد  ثیدح  هرابرد  رمع  تموکح  تسایس  زا  یهاتوک  یسررب  میناوت  یم  میتشاد ،  نایب  هچنآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ثیدح و  هب  تبسن  رمع  تموکح  تسایس 

حیضوت
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تیبثت و دوش ، یم  نایب  هک  یحرش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  تنس و  هب  تبسن  كانرطخ  شور  راهچ  رمع  تموکح  رـصع  رد 
راکفا رشن  رب  تفالخ  ماقم  زا  یمـسر  هزاجا  رودص   - مود ( 125  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  رـشن  زا  یهن  مکی -  دش : يراذگناینب 

هللا یلـص  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  حیرـص  صن  فالخ  رب  دوخ و  يار  هب  هفیلخ  ندرک  لمع  موس -  ( 126  ) ناناملسم نیب  یلیئارسا  ینب 
دروم ود  هب  دیآ و  یم  رامش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  ثیدح و  ربارب  رد  رمع  تموکح  تسایـس  زا  یئزج  دوخ  هک  هلآ  هیلع و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  نآ  اوراـن  هب  تموکح و  تسایـس  دـییات  رد  ثیدـح  ندرک  تیاور  مراـهچ -  ( 127  . ) میتشاد هراـشا  نآ 
 : تفرگ ماجنا  مییامن  یم  نایب  هک  یحرش  هب  راک  راهچ  نیا  نداد  تبسن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ثیدح و  راشتنا  زا  يریگولج  تسایس   - 1

هار زا  هچ  دشاب و  نتفگ  قیرط  زا  هچ  دومرف ؛ دیکا  یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  تنـس و  لقن  هنوگ  ره  زا  هفیلخ  دروم  نیا  رد 
همه اجکی  دندروآ ، ار  اه  هتشون  همه  هک  هاگآ  و  دروایب ؛ هتشون  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  سکره  داد  روتسد  نینچمه  نتـشون . 

ربمایپ ثیدـح  تنـس و  هفیلخ  مشچ  زا  رود  رگید و  ياهرهـش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  ادابم  هکنیا  يارب  زین  و  دـینازوس ! ار 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  نینچمه  ( 128 . ) درک عنم  هنیدم  زا  نتفر  نوریب  زا  ار  هباحص  زا  یضعب  دننک ، لقن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هکنانچ فوع ،  نب  نمحرلادبع  نامثع و  دیدش  لرتنک  تحت  مه  نآ  راب ، کی  زج  درک ؛ عنم  جح ،  رفس  یتح  هنیدم ،  جراخ  هب  رفس  زا  ار 
یم نایب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  تیاور  زا  يریگولج  رد  لمع  تدـش  نیا  رثا  زا  هنومن  هس  کنیا  میتشاد .  نایب  هتـشذگ  رد 
هللا یلص  ربمایپ  زا  مه  ثیدح  کی  یتح  هنیدم ،  هب  هکم  زا  تشگ  زاب  ماگنه  هب  هکم و  هب  هنیدم  زا  جح  رفس  رد  صاقو  دعس   - 1 مییامن : 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  هک  دراد  ترورـض  جح  رفـس  رد  هکنآ  هب  هجوت  اب  دـیوگ : فلوم  ( 129 . ) درکن تیاور  هلآ  هـیلع و 
رثا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  رد  هزادنا  هچ  ات  ثیدح  تیاور  زا  یهن  رد  رمع  تسایـس  دوش  یم  نشور  ددرگ ، نایب  جح  لامعا 

تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مه  ثیدـح  کی  دوخ ، هارمه  صخـش  يارب  لاس ،  کی  تدـم  رد  رمع  نب  هللادـبع   - 2 دوب . هداهن 
ربمایپ زا  ثیدـح  درک  شرافـس  وا  هب  داتـسرف ، هفوک  هب  يراک  ماجنا  يارب  ار  يراصنا  بعک  نب  هطرق  هک  هاـگ  نآ  رمع   - 3 ( 130 . ) درکن
ثیدـح تیاور  زا  ار  ام  رمع   : ) تفگ یم  دـنک ، تیاور  ربمایپ  زا  ثیدـح  دنتـساوخ  یم  وا  زا  هاگ  ره  دـنکن . تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

، زین نآرق  دروم  رد  یلو  دنناوخب ؛ نآرق )   ) داد یم  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  رشن  ياج  هب  رمع  ( 131  .( ) تسا هدرک  یهن 
غیبص مان  هب  میمت ،  هلیبق  فارـشا  زا  رفن  کی  ینامز  درک . یم  يریگولج  یهن و  ادیدش  دوش ، شـسرپ  نآ  ریـسفت  ینعم و  هرابرد  کنیا  زا 

دز شرـس  رب  امرخ  هشوخ  بوچ  اب  ردقنآ  دیبلط و  هنیدـم  هب  ار  وا  رمع  درک . یم  لاوس  اورذ )... تایراذـلا  و   ) يانعم زا  یمیمت ،  لسع  نب 
دز و شرمک  رب  بوچ  هبرـض  دص  دـیبلط و  ار  وا  هرابود  یتدـم  زا  سپ  درک ! ینادـنز  ار  وا  سپـس  و  دـیکچ ؛ شنهاریپ  نماد  زا  نوخ  هک 
زا سپ  يرعشا  یسوموبا  هکنآ  ات  دیوگن ! نخس  وا  اب  یسک  داد  روتسد  درک و  دیعبت  هرصب  هب  ار  وا  ماجنارـس  و  درک !! حورجم  ار  يو  رمک 

تسایس نایب  رد  نآرق  ریسفت  زا  شـسرپ  ثیدح و  تیاور  زا  رمع  یهن  تلع  ( 132  . ) تخاس دازآ  ار  وا  رمع  درک و  تعافـش  ار  وا  یتدم 
 . میتشاد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  رشن  زا  يریگولج  تلع  هب  یلمجم  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  ثیدح و  اب  رکبوبا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  هب  اهرازآ  اهینکشراک و  هکم  رد  تثعب  زاغآ  زا  شیرق  مییامن :  یم  نایب  رتلصفم  ار  لمجم  نآ  نونکا 
اهینمـشد و هیبیدـح  ناتـساد  قدـنخ و  دـحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  هنیدـم ،  هب  ترجه  زا  سپ  و  دـندروآ ؛ دراو  ناناملـسم  هب  اـه  هجنکش 

شراکادـف رواـی  و  بلاـطوبا ،)   ) شردـپ مالـسا  یماـح  و  دوب ، یلع )   ) ناملـسم نیلوا  اـهنآ  ربارب  رد  و  دنتـشاد ... ناناملـسم  زا  اهراتـشک 
لیـصفت هک  دندوب  راصنا )  ) مالـسا راکادف  شترا  دوب و  یلع )   ) ناناملـسم نامرهق  شیرق ،  اب  ياهگنج  رد  و  همطاف ...)   ) ردام هجیدـخ )  )

دوب و ( 33 بازحا /   ...( ) تیبلا لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا   : ) هیآ نآرق  تایآ  رد  نینچمه  و  دـش . نایب  ربمایپ  هریـس  رد  نآ 
انءاسن مکءانبا و  انءانبا و  عدن  اولاعت  لق   : ) هلهابم هیآ  قادصم  و  دندوب . مالسلا  هیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  نآ  قادصم 
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/ ءارـسا  ( ) هقح یبرقلا  اذ  تآ  و   ) هیآ رد  و  دندوب . نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ( 61 نارمع /  لآ   ....( ) مکسفنا انـسفنا و  مکءاسن و  و 
رـشن زا  تفالخ  هاگتـسد  تسیاب  یم  ببـس  نیدب  تشاد و ... دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  همطاف  هب  كدف  ياطعا  روتـسد  ( 26

ینادنز دنک و  نینوخ  دنزب و  دنک و  عنم  نآرق  ریسفت  زا  لاوس  زا  نینچمه  دیامن و  يریگولج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ثیدح و 
زین و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نادـناخ  اـب  ناگدـننک  هضراـعم  وا و  تفـالخ  ناگدـننک  بـصغ  یلع و  ناـفلاخم  تـقیقح  اـت  دزاـس ،

رد ییاهتیاور  زین  دوب و  مزال  تفالخ  هاگتـسد  يارب  رگید  يوس  زا  و  ددرگن . نشور  هنیدم  زا  جراخ  ناناملـسم  رب  راصنا ، ياه  يراکادـف 
نیا دید . میهاوخ  یلاعت -  هللا  ءاش  نا  زین -  هدنیآ  رد  میدید و  هتشذگ  رد  ار  نآ  زا  یکچوک  شخب  هک  دوش  هتخاس  افلخ  تسایـس  دییءات 

تنس و ياج  هب  تفالخ  هاگتسد  تفای .  ینوزف  نآ  رد  لمع  تدش  رمع  تفالخ  رصع  رد  و  دش ؛ راذگناینب  رکبوبا  تفالخ  رـصع  رد  راک 
. دومرف دیهاوخ  هظحالم  لیذ  ثحب  رد  هک  دندروآ  نآ  يارب  ییاهلدب  مالسا  هعماج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح 

لیئارسا ینب  رابخا  رشن   - 2

، دـندرک يریگوـلج  تدـشب  نآ  راـشتنا  زا  هک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  ثیدـح و  ياـج  هـب  رمع ، ناـمز  زا  تفـالخ  هاگتـسد 
بعک  ) تفالخ هاگتسد  لامع  نیا  زا  یکی  دندرک . یم  رشن  ناناملسم  نایم  ار  یلیئارسا )  نیب  رابخا   ) نآ ياج  هب  هک  دنتـشاد  ینارازگراک 
رگید هنومن  دوب . تفالخ  رابرد  ملاع  نامثع )   ) ناـمز اـت  دروآ  مالـسا  رهاـظب  رمع )  ) ناـمز رد  هک  دوب  دوهی  گرزب  ملاـع  ربح و  راـبحلا )

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  هعمج  زامن  شیپ  رمع )  ) روتـسد هب  دوب و  هدروآ  مالـسا  رهاظب  زین  وا  هک  دوب  يراصن  بهار  يراد )  میمت  )
رد ار  نآ  یبیرخت  رثا  و  مییامن ،  یم  افتکا  میتشاد  نایب  هتشذگ  رد  هچنآ  هب  دارفا ، نیا  راک  دمایپ  یسررب  رد  ام  دومن ! یم  ینارنخـس  هلآ  و 

. درک میهاوخ  یسررب  یلاعت -  هللا  ءاش  نا  مهدزاود -  ءزج  رد  دیحوت  هدیقع  ءایحا  ياهثحب  دننام  هدنیآ  ياهثحب 

تشاد یم  ررقم  هفیلخ  هک  ینیناوق  ماکحا و   - 3

ار نآ  دروم  دنچ  ام  داد . رییغت  تسا ،  هدش  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  نآرق و  رد  هک  ار  مالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  مود  هفیلخ 
 - افلخ ياهداهتجا  ثحب  رد  نیتسردملا -  ملاعم  مود  ءزج  رد  لیصفت  هب  ار  رگید  دروم  دنچ  و  میتشاد ؛  نایب  باتک  نیمه  رد  هتشذگ  رد 
 ، يرجه مود  نرق  رد  افلخ ، بتکم  ار  اهیرازگنوناق  هنوگنیا  تسا .  باتک  دلج  نیدنچ  نتـشون  دـنمزاین  اهنآ ، همه  یـسررب  و  میا ؛  هدروآ 

 . تسا هدرک  داهتجا  نینچ  دروم  نیا  رد  هفیلخ  دنتفگ : یم  دندیمان و  یم  داهتجا ) )

هفیلخ تسایس  دییات  رد  ثیدح  تیاور   - 4

نآ رد  میدومن .  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ثیدح و  رـشن  زا  هفیلخ  دیدش  تخـس و  يریگولج  هرابرد  ار  يدراوم  هتـشذگ  رد 
هاگتـسد یمـسر  يوگنخـس  هفیلخ  هس  رـصع  رد  هک  دوب  هشیاع )   ) نینموملا ما  نت  ود  نآ  زا  یکی  دندوب . انثتـسم  عنم  نآ  زا  رفن  ود  رـصع 

تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدح  اهنآ  تسایـس  دییات  رد  وا  دندرک و  یم  لاوس  وا  زا  دنتـشاد  زاین  هچنآ  ره  افلخ  دوب . تفالخ 
باتک رد  تفالخ )  هاگتسد  زا  ینابیتشیپ  رد  هشیاع  ثیداحا   ) ثحب رد  رمع ، رکبوبا و  تسایس  دییات  رد  ار  وا  زا  ثیدح  دنچ  ام  درک . یم 

، دوب انثتـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  ندرک  تیاور  عنم  زا  هک  يرگید  درف  میا .  هدروآ   119 مالسا 1 /  خیرات  رد  هشیاع  شقن 
 . مییامن یم  نایب  شدوخ  تسایـس  دـییات  رد  ار  رمع  ياهتیاور  زا  يا  هنومن  یلاعت -  هلوحب  کنیا -  دوب . باطخ )  نب  رمع   ) هفیلخ صخش 

هفیلخ داهتجا  ساسا  رب  تموکح  تسایـس  مود ،  هفیلخ  رـصع  رد  میتسناد  هتـشذگ  رد  رمع  تسایـس  دییات  رد  ثیدح  تیاور  زا  يا  هنومن 
نانچ مود  هفیلخ  داهتجا  دراوم  (133 . ) دوب هدش  يراذگناینب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ربارب  رد  مالـسا ،  ماکحا  رد 
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اب لکـشم  نیا  دوش . تیاور  لوا -  هفیلخ  داـهتجا  دراوم  دـننام  نآ -  دـییات  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یثیدـح  دـش  یمن  هک  دوـب 
هللا یلص  ربمایپ  تنس  رب  ار  هفیلخ  داهتجا  هک  دش  لقن  مود  هفیلخ  تلیضف  رد  ییاهتیاور  دش : لح  نینچ  خیرات  رد  ریظن  یب  دیرف و  يریبدت 

اب نم   : ) تفگ دوخ  رمع  هفیلخ  هک  دوب  هدـش  تیاور  نینچ  اـهنآ  رد  هک  رمع ) تاـقفاوم   ) ياـهتیاور دـننام  تشاد .  یم  مدـقم  هلآ  هیلع و 
حرـش رد  و  درک ) تقفاوم  رما  دـنچ  رد  نم  اب  راـگدرورپ   : ) تفگ هک  هدـمآ  یثیدـح  رد  و  مدرک )....  تقفاوم  رما  دـنچ  رد  مراـگدرورپ 
نالف رد  نم  تسا :  هتفگ  نینچ  هدرک !  تقفاوم  دوخ  هدـنب  اب  راگدرورپ  هکنآ  اـی  هدرک -  تقفاوم  دوخ  راـگدرورپ  اـب  هفیلخ  هک  يدراوم 

روتـسد وا  هب  ارم  داهنـشیپ  نامه  دومرف و  لزان  ربمایپ  رب  يا  هیآ  راگدرورپ  نآ  زا  سپ  درک . دیاب  نینچ  هک  مدرک  داهنـشیپ  ربمایپ  هب  هلاسم 
هللا یلـص  ربمایپ  مدرک و  یهن  راک  نـالف  زا  ار  ربماـیپ  نم  دـیوگ : یتیاور  رد  و  درک . بجاو  همه  رب  نم  داهنـشیپ  قفو  رب  ار  راـک  نآ  داد و 

و دـش . مارح  ناناملـسم  همه  رب  راک  نآ  درک و  یهن  راک  نآ  زا  ار  وا  دومرف و  لزان  وا  رب  يا  هیآ  راگدرورپ  هاـگنآ  تفریذـپن .  هلآ  هیلع و 
رگید یتیاور  رد  دـش . یم  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  رمع  ظفل  نامه  اب  هیآ  هک  هدـش  نایب  نینچ  تایاور ،  هنوگ  نیا  یماـمت  رد 

( رخآ اقلخ  هاـناشنا  مث  نیط ...  نم  هلالـس  نم  ناـسنالا  اـنقلخ  دـقل  و  : ) دـش لزاـن  اـه  هیآ  نیا  ناـسنا  قلخ  هراـبرد  هک  هاـگنآ  دـیوگ : یم 
رد رخآ ) اـقلخ  هاـناشنا   ) زا سپ  ارم  هتفگ  نیا  دـنوادخ  و  نیقلاـخلا . )  نسحا  هللا  كراـبتف   : ) متفگ نآ  زا  سپ  نم  ( 14  - 12 نونموم .  )

افلخ بتکم  نادنمـشناد  هک  دوـب  لـیلد  نیمه  هب  نیقلاـخلا . )  نسحا  هللا  كراـبتف  رخآ  اـقلخ  هاـناشنا  : ) دـش نینچ  هـیآ  درک و  دراو  نآرق 
نب رمع  بانج  تایاور :  هتـسد  نیا  رباـنب  دروآ  دـیدپ  اـهتیاور  هنوگ  نیا  هک  یـشنیب  ( 134  ! ) تسا هدـمآ  رمع  مـالک  زا  نآرق  رد  دـنتفگ :

داهنـشیپ قفو  رب  ار  راک  نآ  دـنوادخ  درک و  یم  داهنـشیپ  ار  يراک  ترـضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  ناـمز  رد  باـطخلا 
و درک . یم  دراو  نآرق  تایآ  رد  ار  نآ  رمع  ظفل  اب  درک و  یم  بجاو  تمایق  زور  ات  ناناملسم  همه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  رمع ،

هللا یلص  ربمایپ  رمع  دش و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  داد و  یم  ماجنا  ار  يراک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يدراوم  رد  زین 
هک دـش  یم  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  هیآ  نآ  زا  سپ  تساوـخ ،  یم  رب  هلداـجم  هب  درک و  یم  یهن  راـک  نآ  زا  ار  هلآ  هـیلع و 

تایاور هنوگ  نیا  تحـص  هب  هک  یـسک  هاگدید  زا  بیترت  نیدب  دنک . لمع  رمع  روتـسد  قفو  رب  دنک و  كرت  داد  یم  ماجنا  هک  ار  يراک 
، دنک یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  زا  يدروم  هب  لمع  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  رمع  هچنانچ  تسا :  دقتعم 

هللا یلـص  ربمایپ  تنـس  اب  شتفلاخم  رد  ار  رمع  یحو  دـش ، یم  لزان  یحو  هک  ینامز  ات  هکنآ  هچ  دوش . لـمع  رمع  روتـسد  هب  تسیاـب  یم 
. دنتفگ یم  نخـس  رمع  اب  کئالم  دندرک  تیاور  هکنآ  دـننام  دـش : مکحتـسم  زین  رگید  یثیداحا  اب  شنیب  نیا  درک ! یم  دـییات  هلآ  هیلع و 

نم زا  دـعب  رگا  دوـمرف : و  هداد .  رارق  رمع  بلق  رد  رمع و  ناـبز  رب  ار  قـح  دـنوادخ  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  کـنیا  و  ( 135)
نآ يوار  اریز  هدش ؛  هتخاس  رمع  دوخ و  نامز  رد  رمع  تاقفاوم  ثیداحا  ثیداحا ،  هتسد  نیا  زا  ( 136 . ) دوب دهاوخ  رمع  دشاب ، يربمایپ 
رد دشاب . رمع  رصع  زا  دعب  هدش  هتخاس  تسیاب  یم  دنک ، یم  يراکمکحم  ار  تاقفاوم  تایاور  هک  ییاهتیاور  و  دشاب ؛ یم  هفیلخ  صخش 
اب رمع  تاقفاوم   ) تایاور دـننام  ییاـهتیاور  دـندش  یـضار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هباحـص  هنوگچ  دوش : یم  حرطم  لاوس  نیا  اـجنیا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  خـماش  ماقم  هب  دوش و  یم  حیرـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  رمع  يرترب  هب  اهنآ  رد  هک  دوش  لقن  راگدرورپ )
كرابتف  ) هلمج دـیوگب : نانآ  رـضحم  رد  هفیلخ  و  دوش ؛ نیهوت  هناش -  لج  راگدرورپ -  میرک و  نآرق  هب  رتالاب  نآ  زا  ددرگ ؟ نیهوت  هلآ 

رد هک  دـش  هچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  ایآ  درک ؟! لخاد  نآرق  رد  تفرگ و  نم  لوق  زا  راگدرورپ  ار  نیقلاخلا )  نسحا  هللا 
نشور رمع  رصع  رد  سپس  مالسا و  زا  لبق  هباحص  نآ  تیعـضو  هب  هجوت  یکدنا  اب  لاوس  نیا  خساپ  دندرک ؟! توکـس  نیهوت  نینچ  ربارب 

بآ هعرج  کی  ندیشون  يوزرآ  رد  هک  یناسک  ینعی  دندوب ؛ برعلا  هریزج  نیشنارحص  ابلاغ  مالسا  زا  لبق  هباحص  نآ  ( 137 . ) ددرگ یم 
نیرتهب هاشنهاش  هاش و  رمع ، نامرف  کی  اب  رمع ، نامز  رد  هباحص  نیمه  دندیناسر . یم  نایاپ  هب  ار  رمع  نان ،  زا  مکش  ندش  ریس  نیریش و 

اب نادرم  ابیز و  نانز  راد و  هویم  ياهغاب  اهرازتشک  اهراس و  همـشچ  اهرهن و  اب  ياهرهـش  دـندش ؛ یم  زور  نآ  داـبآ  ياـهروشک  اـهرهش و 
هکنآ هن  رگم  تشاد .  ترورض  هفیلخ  ياضر  بلج  يویند ،  تاذل  همهنیا  اب  ندیسر  يارب  نیا  ربانب  رصم . زور و  نآ  مور  ناریا و  گنهرف 
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ماع لتق  البرک  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیرذ  دوش و  دایز  نبا  رکـشل  ریما  دـش  یـضار  يو ،  کلم  هب  ندیـسر  يارب  دعـس ) رمع  )
نبا هاگـشیپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارتخد  هارمه  هب  هتخاس ،  ادج  ندب  زا  ار  ناشیاهرـس  دزات و  بسا  ناشکرابم  داسجا  رب  دنک و 

كرد هک  يا  هباحـص  رگید  اه و  هبعـش  نب  هریغم  اـه و  صاـع  ورمع  صاـق و  دعـس و  ینعی  لـسن ؛  نآ  درادـن  یتفگـش  سپ  دربب ؟! داـیز 
! دنیوج تقبـس  رگیدکی  رب  هفیلخ  ياضر  بسک  رد  يویند ،  تاذل  هب  ندیـسر  يارب  دـندوب ، هدرک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تبحص 

قعل نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا  نا  تسا :  هدومرف  ابیز  هچ  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طبـس  دروم  نیا  رد 
ینعی  ) تسا ناشیا  نابز  هزم  نید  و  دنیایند ؛ ناگدنب  مدرم  نونایدـلا :  لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهـششئاعم  ترد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلا  یلع 

، دـنوش ناحتما  اهالب  اب  هک  هاگنآ  و  دـنور ؛ یم  نید  هب  درذـگ ، یم  شوخ  ناشیگدـنز  هک  اـجنآ  اـت  دـننار ) یم  ناـبز  رب  هک  تسا  يزیچ 
اب دنتفرگ و  یم  یشیپ  رگیدکی  رب  هفیلخ ،  ياضر  بسک  هار  رد  مالسا ،  تاحوتف  شرتسگ  زا  سپ  هباحص  نارس  دنوش . یم  مک  نارادنید 
هب رهش  ود  نآ  زا  دش و  رشتنم  هنیدم  هکم و  رد  رمع  يداهتجا  ماکحا  رمع و  تاقفاوم  ياهتیاور  دننام  یتایاور  هباحص ،  تیرثکا  تیاضر 

. دش لقتنم  دندوب ، هدروآ  مالسا  اه  گنج  نآ  زا  سپ  ناشمدرم  هک  زین  رگید  رایسب  ياهرهش 

رمع تسایس  ثحب  هب  تشگزاب 

 - 1 تشاد :  نیملسم  مالسا و  رد  ار  لیذ  ياهدمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ثیدح و  هرابرد  رمع  تموکح  تسایس  شور  راهچ 
تموکح تدم  يدنا  لاس و  راهچ  زجب  هیما -  ینب  تفالخ  رخآ  ات  لاس و  داتفه  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  رـشن  زا  یهن 

یلص ربمایپ  ثیدح  نیودت  رصع  رد   - 2 تشاد .  همادا  زیزعلادبع -  نب  رمع  تموکح  تدم  يدنا  لاس و  ود  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما 
. دش نیودت  ثیدح  ياهباتک  رد  تخیمآ و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ثیدح و  اب  یلیئارـسا  ینب  دیاقع  راکفا و  هلآ  هیلع و  هللا 

یلاعت يراب  تافص  ءامسا و  یناعم  ياهثحب  رد  هک  تسا  هدروآ  دیدپ  ناناملـسم  رد  ار  یقیمع  يداقتعا  تافارحنا  ام  نامز  ات  عوضوم  نیا 
مالسا مکح  مود  هفیلخ  دراوم  زا  يرایسب  رد   - 3 تفرگ .  دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  یلاعت -  هللاءاش  نا  باتک -  نیمه  مهدزاود  ءزج  رد 

 . تسا باـتک  نیدـنچ  نتـشون  دـنمزاین  نآ  حرـش  هک  داد  یم  رییغت  دوب ، هدـش  ناـیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  نآرق و  رد  هک  ار 
مود دلج  رد  ام  تسا و  هدومرف  هراشا  نآ  دروم  جـنپ  تسیب و  زا  شیب  هب  دوخ  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ترـضح 

ود هب  مالـسا  رگید  هک  دش  دایز  هزادـنا  نآ  ات  اهداهتجا  نآ  مود ،  هفیلخ  رمع  رخاوا  رد  ( 138  . ) میا هدرک  حرـش  ار  نآ  نیتسردملا  ملاعم 
 - 2 دوب .  هدنام  یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  نآرق و  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  مالـسا   - 1 دش : یم  میسقت  عون 
هللا یلص  ربمایپ  تنس  نآرق و  اب  نآ  ماکحا  زا  يرایسب  دندوب و  نآ  رب  ناناملسم  هزات  هتشذگ و  ناناملسم  رثکا  هک  تفالخ  هاگتسد  مالـسا 

. دوب ریاغم  هلآ  هیلع و 

یشیامرف يرفن  شش  ياروش  نییعت  رمع و  تفالخ  نایاپ 

زا دعـس  نمحرلادبع و  و  فانم ،  ینب  زا  نامثع  و  مالـسلا ،  هیلع  یلع  زا  يرفن  شـش  ییاروش  هولولوبا )   ) زا ندروخ  تبرـض  زا  سپ  رمع 
عمج رد  اهنآ  نیب  تیمکح  يارب  رمع  نب  هللادـبع  داد  روتـسد  درک و  نییعت  میت ،  ینب  زا  هللادـبع  نب  هحلط  دـسا ، ینب  زا  ریبز  و  هرهز ،  ینب 
جنپ رگا  داد : روتسد  يو  هب  تشامگ و  رب  راصنا  زا  نز  ریشمش  درم  هاجنپ  یگدرکرس  هب  ار  يراصنا  هحلطوبا  نینچمه  دشاب . رـضاح  نانآ 

ود نآ  دندرک ، تفلاخم  نت  ود  دندیزگ و  رب  ار  یکی  رفن  راهچ  رگا  و  دینزب . ار  وا  ندرگ  درک ، تفلاخم  یمـشش  دنیزگ و  رب  ار  یکی  نت 
، دنتفریذپن ار  وا  يار  رگا  و  دشاب . مکح  رمع  نب  هللادبع  دـندوب ، يار  کی  رب  رگید  هس  سار و  کی  رب  رفن  هس  رگا  و  دـینزب . ندرگ  ار  نت 
 : تفگ رمع  دـینزب . ار  اـهنآ  ندرگ  دـندرک ، تفلاـخم  رگید  رفن  هس  رگا  و  تساـهنآ ؛  اـب  نمحرلادـبع )   ) هک دوـش  ارجا  رفن  هس  نآ  يار 

مـشاه ینب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندش ، نوریب  رمع  دزن  زا  هک  هاگنآ  و  دوش . هفیلخ  ناـمثع ،  اـی  یلع  درم ؛ ود  زا  یکی  هک  مرب  یم  ناـمگ 
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نمحرلادـبع تسا و  نمحرلادـبع  هداز  ومع  دعـس  تفگ :  یلع  ییوگ ؟  یم  نینچ  لیلد  هچ  هب  دـنتفگ : دـش . رود  اـم  زا  تفـالخ  تفگ : 
هـس نآ  رد  نمحرلادبع  هکنآ  هچ  و  تسا ؛  هجیتن  یب  دنـشاب  نم  اب  رگید  رفن  ود  نآ  رگا  درک . دنهاوخ  قافتا  رفن  هس  نیا  و  نامثع ،  داماد 
یم مولعم  رمع  راتفگ  زا  و  درک ؛ تفالخ  ياروش  هنحـص  هدننادرگ  ار  نمحرلادبع )   ) دوخ نامرف  اب  رمع  دیوگ : فلوم  ( 139  . ) تسا رفن 

نمحرلادبع میـسانشب :  ار  هتفهن  زار  نآ  ات  درک  هچ  نمحرلادبع  میرگنب  نونکا  دوب . فوع  نب  نمحرلادبع  دزن  هنحـص  نآ  هتفهن  زار  دوش 
درگ هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دجـسم  رد  ار  ناناملـسم  رگید  راصنا و  نیرجاـهم و  هک  درک  يزاـس  هنحـص  نینچ  زور  هس  تدـم  رد 

باختنا ات  منک  یم  رانکرب  تفـالخ  زا  دوب  نمحرلادـبع  هدازومع  دعـس  ار  دعـس  دوخ و  نم  تفگ :  درک و  اهدـیدناک  هب  باـطخ  دروآ و 
زین نارگید  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  سپـس  دوب . نامثع  تفریذـپ  ار  راک  نیا  هک  یـسک  نیلوا  دـشاب . نم  هدـهع  هب  نت  راـهچ  ناـیم  زا  هفیلخ 

ناناملـسم نانیمطا  دروم  نمحرلادبع  يریذپ !؟  یمن  ارچ  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نز  ریـشمش  نت  هاجنپ  هدرکرـس  هحلطوبا  دنتفریذپ .
، دنک لمع  قحب  دنکن و  لمع  سفن  ياوه  هب  هک  نمحرلادـبع  ندروخ  دـنگوس  زا  سپ  درک و  تقفاوم  راچان  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا ! 

مدرم زا  دنک و  یم  دیدناک  تفالخ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نامثع و  هک  درک  رهاظت  نآ  زا  سپ  نمحرلادبع  درک . راذگاو  وا  هب  ار  راک 
 : تفگ رامع  دندیشوک . تخس  دوخ  دیدناک  يزوریپ  يارب  هتـسد  ود  ره  دنداتفا و  شالت  هب  ود  نآ  نارای  تقو  نیا  رد  درک ، یهاوخ  رظن 

خرـس یبا  نب  دعـس  نب  هللادـبع  دـیوگ ! یم  تسار  رامع  تفگ :  دادـقم  نک .  تعیب  یلع  اب  دـننکن ، فالتخا  مه  اب  مدرم  یهاوخ  یم  رگا 
هللادبع تفگ :  یموزخم  هعیبر  یبا  نب  هللادـبع  نک !  تعیب  نامثع  اب  دـتفین ، فالتخا  رد  شیرق  یهاوخ  یم  رگا  تفگ :  نامثع  هداز  ییاد 

یبا نب  دعس  نب  هللادبع  هب  رامع  مینک .  یم  تعیب  مینک و  یم  تعاطا  دینک ، تعیب  نامثع  اب  رگا  دیوگ . یم  تسار  خرس  یبا  نب  دعـس  نب 
نخـس هـیما  ینب  مشاـه و  ینب  تـقو  نـیا  رد  يا !؟  هدوـب  هاوـخ  ریخ  مالــسا  يارب  وـت  هـک  تـسا  هدـش  یک  تـفگ :  درک و  باـطخ  خرس 
نادناخ زا  رما  نیا  یک  ات  دیشخب ، تزع  دوخ  نید  هب  تشاد و  یمارگ  دوخ  ربمایپ  هب  ار  امش  ادخ  مدرم !  تفگ :  تساخرب و  رامع  ، دنتفگ

راک رد  دسر  یم  هچ  ار  وت  يدرب !  رتزارد  تمیلگ  زا  اپ  هیمس !  رسپ  يا  تفگ :  موزخم  هریت  زا  شیرق  زا  يدرم  دینک !؟ یم  رود  ناتربمایپ 
! دوـش اـپرب  هنتف  هکنآ  زا  شیپ  نک  ماـمت  راـک  تفگ :  نمحرلادـبع  نب  دعـس  ( 140 ( ؟  ینک تلاـخد  شدوـخ  رب  مکاـح  نـییعت  رد  شیرق 
یلطعم و زور  هـس  زا  سپ  دوـب ، هتخادــنا  مـه  ناـج  هـب  هناـکریز  ار  مدرم  دوـب و  هدرک  ار  اـهیزاس  هنحــص  نآ  هنارهاـم  هـک  نمحرلادــبع 

هللا یلـص  ربمایپ  تنـس  باتک و  هب  ربمایپ  تما  ام  اب  هک  منک  یم  تعیب  وت  اب  تفگ :  درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  هدنبیرف  ياهیزاسرهاظ 
هزادـنا هب  ربمایپ  هریـس  ادـخ و  باـتک  هب  منک  یم  لـمع  امـش  اـب  تفگ :  مالـسلا  هیلع  یلع  ینک .  لـمع  رمع  رکبوبا و  هریـس  هلآ و  هیلع و 

هریس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ام  اب  هک  منک  یم  تعیب  وت  اب  تفگ :  درک و  نامثع  هب  ور  نمحرلادبع  متعاطتـسا 
نمحرلادـبع منک  یم  لمع  رمع  رکبوبا و  هریـس  ربمایپ و  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  امـش  اـب  تفگ :  ناـمثع  ینک .  یم  لـمع  رمع  رکبوبا و 

. درک رارکت  ار  دوـخ  هتفگ  ناـمه  باوـج  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  درک . رارکت  ار  لوا  هتفگ  ناـمه  درک و  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـب  هراـبود 
نمحرلادبع درک . رارکت  ار  دوخ  نیـشیپ  هتفگ  وا  باوج  رد  زین  نامثع  درک . رارکت  ار  دوخ  هتفگ  درک و  نامثع  هب  ور  سپـس  نمحرلادـبع 

هب ندرک  لمع  اب  تفگ :  باوج  رد  راب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  درک . رارکت  ار  دوخ  هتفگ  درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ور  راـب  نیموس  يارب 
 ! يزاـس رود  نـم  زا  ار  رما  نـیا  يراد  شــشوک  وـت  درادـن ! موزل  يرگید  هریــس  شور و  هـب  ندرک  لـمع  ربماـیپ ، تنــس  ادـخ و  باـتک 
اب درک و  زارد  تسد  نمحرلادبع  درک . رارکت  ار  هتـشذگ  باوج  نامثع  و  درک ؛ رارکت  ار  دوخ  هتفگ  درک و  نامثع  هب  ور  زاب  نمحرلادبع 
 ( نمحرلادـبع  ) دزن هک  رمع  هفیلخ  یـشیامرف  ياروش  زا  دوب  نیا  ( 141 . ) درک تعیب  ناناملـسم  رب  تفالخ  هب  نامثع  اب  هدـش و  ناـیب  طرش 

نامثع اب  نمحرلادبع  تعیب  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  تعیب  زا  سپ  تانایرج  دنک . ارجا  ار  نآ  یـصاخ  یکریز  اب  تسناوت  وا  و  دوب ؛ هتفهن 
یلع هب  دوبن ، ریـشمش  وا  زج  هورگ  نآ  زا  ار  یـسک  تشاد و  تسد  رد  ریـشمش  هک  نمحرلادـبع  تفر .  تساخ و  رب  ياج  زا  نیگمـشخ  ، 

تعیب دنتفگ : وا  هب  دنتفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  لابند  هب  یگلمج  اروش  باحـصا  منز !  یم  ار  تندرگ  الا  نک و  تعیب  تفگ :  مالـسلا  هیلع 
نییعت شیرق  زا  رفن  شش  زا  اروش  نامثع 1 -  تعیب  اروش و  یبایزرا  ( 142 . ) درک تعیب  تشگزاب و  یلع  میگنج !  یم  وت  اـب  هنرگ  نک و 
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هب يرفن  شـش  ياروش  نآ  شـشوپ  ریز  رد  تفالخ  يارب  ار  رمع  دـیدناک  نمحرلادـبع  هک  دوب  هدـش  هتخیر  نانچ  اروش  حرط  دوب . هتـشگ 
هفیلخ نییعت  هماندهع  نتـشون  رد  دوب و  رکبوبا  لوا  هفیلخ  نانیمطا  دروم  هک  دوب  یـسک  نامه  نامثع  هکنآ  هب  هجوت  اب  و  دـناسرب . تفالخ 

دش یمن  ار  مالسلا  هیلع  یلع   - 2 دوش . یم  نشور  نامیا  رب  زین  وا  هب  مود  هفیلخ  يرادافو  تشون ،  ار  رمع  مان  رکبوبا  یـشوه  یب  لاح  رد 
هریس هب  لمع   ) ار تعیب  طرـش  هک  دوب  هتـشاذگ  رارق  نمحرلادبع  اب  یناهنپ  رد  رمع  هفیلخ  رما ، هراچ  يارب  یلو  درکن ؛ لخاد  اروش  نآ  رد 
لوبق طرـش  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب  نشور  يو  يارب  اریز  دـهد . رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  اـب  هفیلخ )  ود 
هنیمز دریذپن ، ار  راک  هجیتن  هک  نت  شش  نآ  زا  سک  ره  نتشک  يارب  نز  ریشمش  هاجنپ  نییعت   - 3 دش . مه  نانچمه  و  درک . دهاوخ  تعیب 

دهاوخن تفلاخم  تعیب  اب  رگید  نت  جـنپ  نآ  زا  مادـک  چـیه  هک  دوب  نشور  نیا  اریز  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع  نتـشادرب  نایم  زا  يارب  يزاس 
هدامآ ریشمش  وا  يرای  يارب  ریبز  درک و  تفلاخم  زین  هفیلخ  نیلوا  تعیب  اب  هک  دوب  یـسک  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع  رگید  يوس  زا  دیزرو ..

لمع طرش   - 4 دوب . نشور  زین  یـشک  هشقن  نآ  هجیتن  نیارباـنب  درک . یم  يراـی  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  زین  هراـب  نیا  رد  دـیاش  و  دوب ؛ هدرک 
دوخ داهتجا  هب  لوا  هفیلخ  هک  دنچ  یماکحا  فلا -  تشاذگ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  رب  مهم  رثا  هس  هفیلخ ،  ود  هریس  هب  ندرک 

هک يرایسب  ماکحا  نینچمه  و  دوب ، هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدح  نآ  دییات  رد  دوب و  هدرک  مالـسا  ماکحا  نیزگیاج 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  ماـکحا  ربارب  رد  هفیلخ  ود  داـهتجا  اـب  هک  ماـکحا  نآ  همه  دوـب ، هداد  رییغت  مود  هـفیلخ 

يدـهم مایق  ات  هفیلخ  ود  رـصع  زا  نآ ،  هب  ندرک  لمع  دـش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  یمالـسا  هعماج  رد  تعیب ،  نآ  اب  دوب ، هدـش  رازگنوناق 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  رد  نآ  ربارب  رد  هک  یماکحا  دنام و  رادـیاپ  ناملـسم  اهدـص  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  دوعوم 
هللا یلص  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رامـش  رد  افلخ ، بتکم  رد  هفیلخ  ود  هریـس  تعیب  نآ  اب  ب -  دش . خسن  اهناملـسم  اهنآ  نیب  دوب ، هدمآ 

بتکم رد  ناگدنیآ  يور  هب  داهتجا  باب  تعیب ،  نآ  اب  نآ  لیمکت  اهداهتجا و  نآ  اب  ج -  تفرگ .  رارق  مالـسا  ماکحا  كردم  هلآ  هیلع و 
: دـندرک لـمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  ربارب  رد  دوـخ  يار  هب  اـفلخ  بـتکم  رد  هتـسد  ود  ینعی  دـش . زاـب  اـفلخ 

بتکم رد  فلتخم  ياه  هقرف  شیادـیپ  ثحب  رد  ار  افلخ  بتکم  ياملع  ندرک  داـهتجا  اـفلخ . بتکم  ياـملع  و  اـفلخ ، بتکم  نارادـمامز 
هللا یلص  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  ربارب  رد  مالسا  ماکحا  رد  افلخ  ندرک  داهتجا  هرابرد  درک . میهاوخ  یسررب  یلاعت -  هللاءاش  نا  افلخ - 
یم افتکا  دهاش  کی  ندروآ  هب  اجنیا  رد  دییامرف و  هعجارم  ءافلخلا )... هسردم  دهتجم و   ) ثحب مرد  دلج  نیتسردـملا  ملاعم  هب  هلآ  هیلع و 
منک یم  تعیب  : ) دوب نینچ  هللا  نیدل  رصانلا  دنزرف  هللارماب ،  رهاظلا  یسابع ،  هفیلخ  اب  تعیب  ظفل  دیوگ : ءافلخلا  خیرات  رد  یطویس  مییامن : 

نینموملاریما و داهتجا  ربمایپ و  تنس  ادخ و  باتک  رب  هللا ،  رماب  رهاظلا  دمحم ، رصن  وبا  مدرم  همه  رب  هعاطلا  ضرتفم  ماما  میالوم  دیس و  اب 
ناناملسم هک  تسا  نآ  تعیب  نیا  ینعم  دش . عقاو  يرجه  هس  تسیب و  دصشش و  لاس  رد  تعیب  نیا  تسین ).  ( 143) وا زج  يا  هفیلخ  هکنیا 

زین و  هدمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  رد  هچنآ  ياضتقم  هب  دنک و  تموکح  هفیلخ  هکنیا  رب  دـندرک  تعیب  هفیلخ  اب 
هجیتن دنک . لمع  دوخ  يار  هب  هچنآ  ینعی  دنک ؛ داهتجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ماکحا  ربارب  رد  دوخ  هفیلخ  هچنآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  اهنت  مالـسا  ماکحا  كردم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  دش ، نایب  هچنآ  ربانب  ثحب 
یلص يدمحم  رصع  مالسا  نیا  و  مکنید )  مکل  تلمکا  مویلا  : ) دومرف لزان  هیآ  دنوادخ  دش و  لماک  دش و  لزان  مالسا  ماکحا  همه  دوب و 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  ماـکحا  زا  یـشخب  اـفلخ  بتکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  و  دوب . هلآ  هیلع و  هللا 
ببس نیمه  و  دش . هتخانش  تیمسر  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  مالسا  ربارب  رد  درک و  ادیپ  رییغت  بتکم  نیا  ياملع  افلخ و  هطساو 
دلوگ يدوهی  سانـشرواخ  هنیمز  نیا  رد  هچنانچ  تسا ).  هدش  لماک  جیردت  هب  مالـسا  دیاقع  ماکحا و  : ) دنیوگب مالـسا  نانمـشد  هک  دش 
تعیب نآ  اب  و  دـش . تعیب  نآ  اهداهتجا و  نآ  هجیتن  رد  اـهنیا  همه  تسا  هتـشون  ار  مالـسلا )  یف  هعیرـشلا و  هدـیقعلا و  روطت   ) باـتک رهیز 

 . میزادرپ یم  وا  رصع  رد  ثیدح  تنس و  عضو  یسررب  هب  نونکا  دش . هفیلخ  نامثع 
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يوما هفیلخ  نامثع 

. دوب لاس  هدزاود  يو  تفالخ  تدم  دش . هتشک  لاس 35  هجحلا  يذ  رد  دیسر و  تفالخ  هب  لاس 24  مرحم  لوا  رد  نامثع 

نامثع تموکح  تسایس 

طرش هب  نامثع  اب  هک  یتعیب  اب  مدرم  دوب و  هتـشگ  راومه  مود  هفیلخ  ياهـششوک  اب  تفالخ  هداج  هک  دیـسر  تموکح  هب  هک  ینامز  نامثع 
هب نامثع  تموکح  دوبن . ناشیا  رب  یضارتعا  چیه  دندرک ، نیخیش )  هریس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  ندرک  لمع  )

يرجم رمع و  تموـکح  تسایــس  ور  هلاـبند  ناـمثع  هرود  نـیا  رد  لوا  هلاــس  شــش  هرود   - 1 دوـش : یم  میـسقت  هلاـس  شــش  هرود  ود 
و دوب ، هنیدم  رد  برع  ریغ  تنوکس  عنم  ياغلا  زیمآ و  تمیالم  تامادقا  هلمج  زا  تشاد .  میالم  یشور  مدرم  اب  نکیل  دوب ، وا  ياهداهتجا 
تفالخ و هاگتـسد  نیب  لماک  مهافت  شمارآ و  اب  هرود  نیا  ببـس  نیدب  رگید . ياهرهـش  هب  هنیدـم  زا  هباحـص  جورخ  عنم  ياغلا  نینچمه 

هفیلخ داـهتجا  اـهنآ  همه  زا  رتمهم  هک  ( 144  ) تشاد هزات  داهتجا  دـنچ  نامثع  هرود  نیا  رد  مود  هلاـس  شـش  هرود  دیـسر . ناـیاپ  هب  مدرم 
ییاج رد  رگم  داد ، یم  صاصتخا  شیرق  نانامیپمه  شیرق و  دارفا  هب  ار  اهرهـش  تموکح  رمع  هفیلخ  دوب . هیما )  ینب   ) شناشیوخ هراـبرد 
ناونع هب  اهنآ ، نادنزرف  يارب  زین  ندوب و  يدحا و ... يردب و  ناونع :  هب  هباحص  يارب  يو  دوشن . ادیپ  تسپ  نآ  هتسیاش  اهنآ  زا  یـسک  هک 

نآ تایـضتقم  هب  تشاد و  يا  هزات  داهتجا  دروم  نیا  رد  نامثع  اما  داد . یم  رارق  یفازگ  یلام  تازایتما  دحا و ... لها  ردب و  لها  نادـنزرف 
زا ار  هفوک  تموکح  يو  داد . صاصتخا  هیما )  ینب   ) دوخ هلیبق  دارفا  هب  شیرق ،  یـسانشرس  دارفا  ياج  هب  ار  اهرهـش  ییاورناـمرف  داـهتجا ،

ردارب هب  هتفرگ ،  صاعورمع  رـصم  تموکح  و  دومرف ، تیانع  دـیلو  دوخ  راوخبارـش  ردارب  هب  تفرگ و  ناریا  قارع و  حـتاف  صاق  دـعس و 
هب ار  ناناملـسم  لاملا  تیب  رد  محر  هلـص  ناونع  هب  زین  و  رگید . ياهرهـش  رد  راک  دوب  نینچمه  و  داد . حرـس  یبا  نب  دعـس  دوخ  یعاـضر 

دنتشاد اور  اهمتس  ناناملسم  هب  هلاس  شـش  نیا  رد  هیما  ینب  تشاذگ .  زاب  شتفالخ  رخآ  ات  نانچمه  دوشگ و  شنابوسنم  ناشیوخ و  يور 
اب ار  ناگدننک  تیاکش  تفریذپ و  یمن  شلیماف  دارفا  هیلع  ار  اهنآ  تیاکـش  هفیلخ  دندرب ، یم  تیاکـش  هفیلخ  هب  ناگدیدمتـس  دنچ  ره  و 

هلسلس هفیلخ  نیلوا  ناسنیدب  و  درک . يراذگناینب  ار  هیما  ینب  تلود  تفالخ و  نامثع  هلاس  شش  نیا  رد  دومن . یم  بوکرس  متش  برض و 
 . دش نامثع  يوما 

هلآ هیلع و  هللا  لصربمایپ  تنس  ثیدح و  هب  تبسن  نامثع  تموکح  تسایس 

زا شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  تفای  هزاجا  رمع  رـصع  رد  دوب و  يراصن  بهار  لصا  رد  هک  يراد )  میمت   ) رـصع نیا  رد 
رابرد ملاع  امـسر  رابخالا ) بعک   ) و دـنک ، ینارنخـس  زور  ود  هتفه  رد  دـش  هداد  هزاجا  وا  هب  نامثع  يوس  زا  دـنک ، ینارنخـس  هعمج  زامن 

هللا یلـص  ربمایپ  تنـس  ثیدح و  نایب  رـشن و  تءارج  رامع  رذوبا و  دننام  هباحـص  زا  یـضعب  نامثع ،  تموکح  مود  هرود  رد  ( 145 . ) دش
زا رذوبا  ( 146 . ) دـندش یم  وربور  تفالخ  هاگتـسد  لمع  تدـش  اب  دـندرک و  یم  ناـیب  يدراوم  رد  يرـس  روط  هب  دـنتفای و  ار  هلآ  هیلع و 

(148 . ) دش هجنکش  رامع  و  ( 147  ) درک تافو  ارحـص  نآ  رد  دش و  داتـسرف  هذبر  يارحـص  سپـس  و  هنیدم ،  هب  ماش  زا  و  ماش ،  هب  هنیدم 
هاگتـسد راک  مود  هلاس  شـش  رد  و  دوبن . دوخ  تسایـس  دـییات  يارب  ثیدـح  زا  نتـسج  يرای  هب  یتجاح  چـیه  لوا ،  هلاس  شـش  ار  هفیلخ 

. دیسر نایاپ  هب  ناسنیدب  نامثع  تموکح  تدم  و  دوبن . راک  نیا  يارب  ییاناوت  چیه  هک  دش  هتفشآ  يا  هزادنا  هب  همکاح 

دیسر نایاپ  هب  نامثع  تفالخ  هنوگچ 

شیرق ياه  هریت  زا  سانشرس  يدارفا  دندرک و  شروش  هنیدم  رصم و  هفوک و  ياهرهش  رد  ناناملسم  هیما ،  ینب  ماکح  ياهیرگمتس  رثا  رد 
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لاس دنچ  اهنآ  یشیرق  ناربهر  یشروش و  ناناملـسم  هیما و  ینب  نیب  شکمـشک  ریبز . هحلط و  هشیاع ،  دننام  دندرک ؛ يربهر  ار  نایـشروش 
يومع صاعلا  یبا  نب  مکح  دـننام  هیما  ینب  زا  يدارفا  تمذـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ییاهثیدـح  تدـم  نیا  رد  تفاـی .  همادا 

نیب مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تطاسو  اب  راب  دنچ  اهـشکمشک ، نآ  رد  دـش . رـشتنم  حرـس  یبا  نب  دعـس  راوخبارـش و  دـیلو  شردارب  نامثع و 
زا دنتـشگ و  یم  زاب  هنیدم  هب  نایـشروش  درک و  لمع  دوخ  تادـهعت  فالخ  هفیلخ  راب  ره  رد  یلو  دـش ؛ رارقرب  حلـص  هفیلخ  نایـشروش و 
يا هزادنا  ات  دندوب و  فرط  یب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ناشرورـس  يربهر  هب  مشاه  ینب  اهـشکمشک  نیا  رد  دندرک . یم  یهاوخداد  هفیلخ 

رب لاس  جـنپ  تسیب و  تدـم  هک  ییاهتـسب  دـنب و  زا  ناناملـسم  هرود ،  نیا  نایاپ  رد  دـندومن . یم  تظفاحم  نایـشروش  دـنزگ  زا  ار  نامثع 
ربمایپ زا  یثیداحا  دنروآ و  دای  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  قباوس  دنتسناوت  هباحص  زا  یضعب  دندش . دازآ  دوب ، هدش  هدز  ناشناهد  تسد و 

رد دنناسرب . دندوب  هدرکن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تبحـص  كرد  هک  اهنآ  شوگ  هب  دـننک و  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لئاضف  رد 
تما یجان  درم  هناگی  دـش و  کیدزن  رود و  ناناملـسم  دزنابز  شمان  دـش و  هتخود  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  اهمـشچ  اهـشالت ، نیا  همه  هجیتن 

هیلع نیـسح  ربمایپ  طبـس  ود  دوخ  دنزرف  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  دندرک . هرـصاحم  ار  نامثع  هناخ  راب  نیرخآ  يارب  نایـشروش  دـش . هتخانش 
ماما تروص  يریگرد  نیا  رد  دنشکب . ار  نامثع  دنرب و  هلمح  هناخ  نآ  هب  نایـشروش  دنراذگن  ات  تشاذگ  نامثع  هناخ  رد  رب  ار  مالـسلا و 

نامثع هناخ  هب  هیاسمه  هناخ  زا  نایـشروش  زا  نت  دنچ  اب  رکب  یبا  نب  دمحم  ماجنارـس  دش . نینوخ  تشادرب و  تحارج  مالـسلا  هیلع  نسح 
دوبن و ناشندرگ  رب  یتعیب  چیه  دندش و  دازآ  تفالخ  هاگتسد  ياهدنب  دیق و  همه  زا  ناناملسم  لاح  نآ  رد  دنتشک . ار  نامثع  دندمآ و  رد 
رب ترضح  تفالخ  ناسنیدب  دندرک و  تعیب  وا  اب  دندروآ و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  نایوگ  یلع  یلع  یگمه  دندش ، دوخ  رایتخا  رادمامز 

 . یلاعت هللاءاش  نا  مییامن .  یم  نایب  هک  نانچ  دش . اپ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یصو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

یلع يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  رد  و  دـندرک ؛ تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  مدرم  نامثع ،  ندـش  هتـشک  زا  سپ  لاـس 35  هجحلا  يذ  رد 
. دوب يدنا  هام و  تشه  لاس و  راهچ  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  تدم  دش . دیهش  هفوک  دجسم  رد  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  یلع  اب  تعیب 

 . تفریذـپ یمن  ترـضح  نآ  یلو  دـننک ؛ تعیب  وا  اب  ات  دـندروآ  راشف  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  مدرم  ياه  هدوت  نامثع ،  ندـش  هتـشک  زا  سپ 
نتفریذپ رد  ترـضح  نآ  طورـش  هلمج  زا  تفریذـپ .  ار  نانآ  تعیب  شترـضح  یطورـش ،  نداد  رارق  رایـسب  ياهوگتفگ  زا  سپ  ماجنارس 

مالسلا هیلع  یلع   - 2 درب . هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  هب  لمع  تلادع و  قح و  زا  يوریپ  هب  ار  اهنآ   - 1 دوب : دروم  ود  نیا  تعیب 
نارگید زا  شیب  تشادرب  عمط  هک  نارادمدرس  رب  ار  هار  طرش  نیا  اب  ترضح  نآ  درادنرب . ناناملسم ،  عالطا  نودب  لاملا  تیب  زا  یمهرد 

شترضح اب  هنیدم  هنکس  ریاس  نیعبات و  هباحص و  همه  دومرف ، ررقم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  یطورش  اب  تخاس .  دودسم  دنتـشاد ، ار 
بتاک هک  تباث  نب  دـیز  دوب و  هدـش  نامثع  يوما  هفیلخ  رعاش  هک  تباث  نب  ناسح  دـننام  هیما  ینب  نازیزع  هیما و  ینب  زج : دـندرک ؛ تعیب 

. دیآ یم  دیدپ  فالتخا  هعماج  رد  نیا  زا  سپ  دنتفگ : هک  دیز  نب  هماس  صاقو و  دعس  دوب و  نآرق  ياه  هخسن  نتشون  رد  افلخ 

مالسلا هیلع  یلع  تموکح  تسایس 

رانید هس  رفن  ره  هب  دـننک و  میـسقت  هیوسلاب  ناناملـسم  نیب  ار  لاملا  تیب  داد  روتـسد  تعیب ،  زا  سپ  زور  کـی  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
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اب زین  دوخ  و  تشاذگن ؛  برع  ریغ  زا  اهنآ  هدش  دازآ  يراصنا و  يرجاهم و  و  یقدنخ و ... يدحا و  يردب و  نیب  یقرف  هنوگچیه  دنهدب و 
دروآ و رد  ادص  هب  زور ، نآ  هعماج  رد  هتفای  زایتما  ياهرشق  يارب  ار  رطخ  گنز  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  راک  نیا  تشادرب .  ناسکی  ربنق 

نآ هب  دندرک و  عمجت  مالسلا  هیلع  ماما  هیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  نارادمدرـس  دندرک . اپرب  تمایق  دنتفـشآ و  رب  یگمه 
ام هدنب  دندروآ و  مالسا  دندش و  میلست  ام  ریشمش  اب  هک  ار  یناسک  امش  يدرکن !  تیاعر  ار  تلادع  تراک  رد  یلع ،  ای  دنتفگ : ترـضح 
رد ترـضح  نآ  یتفرگن !  رظن  رد  مالـسا  رد  ار  ام  هقباس  يدرک و  ناسکی  اـم  اـب  میدرک ،  دازآ  ادـخ  ياـضر  هار  رد  ار  اـهنآ  اـم  دـندوب و 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  میدید  امش  ام و  دیامرف . یم  اطع  شاداپ  تمایق  رد  دنوادخ  ار  مالسا  رد  تلیضف  مالـسا و  رد  هقباس  دومرف : باوج 
ینب ماگنه  نیا  رد  تسا .)  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ینعی  . ) دومرف یم  لمع  نینچنیا  ادخ  ناگدـنب  نیب  لام  میـسقت  رد  هلآ 

هتـسشن و شترـضح  ربارب  رد  دـندمآ و  ماما  دزن  سپـس  دنتـسویپ . هورگ  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  رد  دـندش و  رهاظ  هیما 
یم تعیب  وت  اب  ام  نونکا  دـنتفگ : دندرمـش و  رب  دوب  هتخیر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهگنج  رد  ناـشیا  زا  ترـضح  نآ  هک  ییاـهنوخ 

ار نامثع  ناگدنشک  دنامب و  نامیارب  ایند ) لام  زا   ) تسه ام  تسد  رد  هچنآ  دوش و  هتفرگ  هدیدان  هدزرس  ام  زا  هچنآ  هکنآ  طرـش  هب  مینک 
 ، تسه امش  دزن  ناناملسم  لام  ادخ و  لام  زا  هچنآ  و  نم !  هن  تخیر  قح  ار  امش  ياهنوخ  دومرف : دش و  بضغ  رد  ترضح  نآ  یـشکب ! 

يارب طرـش  نیا  نکیل  ( 149 . ) دیگنج اهنآ  اب  تسیاب  یم  دیآ ، مزال  نامثع  ناگدنـشک  نتـشک  رگا  و  دوش . یم  امـش  لاح  لماش  تلادـع 
نینچ رگا  امـش  تسا .  رتگنت  وا  رب  لطاب  دـیآ ، گنت  وا  رب  قح  سک  ره  و  مرب .  هار  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  رب  ار  امـش  هک  تسه  امش 

یم وت  اب  مینک و  یم  تعیب  هکلب  مینک !  یمن  نینچ  هن !  دنتفگ  تسا .  نما  امـش  يارب  دیهاوخ ، یم  اجک  ره  دیورب  دـیریذپ ، یمن  ار  یتعیب 
دومرف و نییعت  تیارد  تیافک و  بسح  رب  ار  اهرهـش  نارادنامرف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اهرهـش  رب  تموکح  میـسقت  ( 150  .... ) مینام
هرـصب و یلاو  ار  فینح  نب  نامثع  رـصم و  یلاو  ار  هدابع  نب  دعـس  نب  سیق  راـصنا  زا  و  درک . عفر  ار  شیرق  ریغ  مشاـه و  ینب  تیمورحم 
زا سپ  و  نمی ،  ءانـص  یلاو  ار  ساـبع  نب  هللادـیبع  هکم و  یلاو  ار  ساـبع  نب  مثق  مشاـه  ینب  زا  و  دومرف . هنیدـم  یلاو  ار  فینح  نب  لـهس 

 . رگید ياهرهش  رد  ار  نارگید  نینچمه  و  دومن . هرصب  یلاو  ار  سابع  نب  هللادبع  لمج  گنج 

تسایس نیا  هجیتن 

نینم ؤملا  ما  دـش . یم  دوبان  ناناملـسم  هعماـج  رد  زاـتمم  ياهرـشق  تازاـیتما  همه  تفر ،  یم  شیپ  تموکح  تسایـس  هنوگ  نیا  هکناـنچ 
ناسکی تفرگ ،  یم  مهرد  رازه  تسیود  یلاس  هک  شا  هدـش  دازآ  هدـنب  اب  تسیاب  یم  تفرگ ،  یم  مهرد  رازه  هدزاود  یلاس  هک  هشیاـع 

نارگ راصنا  رب  یلو  دمآ ، نارگ  یشیرق  هباحص  رب  تاواسم  تلادع و  نیا  هباحـص .  نارادمدرـس  رگید  ریبز  هحلط و  نینچمه  و  دوش . یم 
ببـس نیدب  دندش . یم  ناسکی  دندوب ، یـشیرق  زا  هک  دوخ  يرجاهم  ناردارب  اب  راب  نیلوا  يارب  لاس ،  جنپ  تسیب و  زا  سپ  اهنآ  هچ  دماین .
صاع رمع و  دندمآ . رب  ییوج  هراچ  یپ  رد  دنداد و  رادشه  ار  رگیدکی  دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تازایتما  همه  هک  یشیرق  نارجاهم 

ار نآ  ياـهگرب  هک  دزاـس  یتـخرد  بوـچ  دـننام  ار  وـت  دریگب و  وـت  زا  یلع  يراد  هچ  ره  اـت  شاـب  هداـمآ  دـعب : اـما   : ) تشوـن هیواـعم  رب 
رد ار  هراچ  اذـل  و  میگنجب !  وا  اب  دـییایب  درک ؛ وغل  ار  ام  تازاـیتما  یلع  دـیوگب : مدرم  هب  تسناوت  یمن  شیرق  هراـب  نیا  رد  ( 151 .() دنزیرب

سپ شیرق  دینک ! مایق  شیهاوخنوخ  یپ  رد  دش . هتشک  مولظم  نامثع ،  ناناملـسم  ماما  هفیلخ و  ناناملـسم !  يا  دروآرب : ار  گناب  دید  نآ 
. دوـب  ( هشیاـع  ) نینم ؤـملا  ما  داد  راعـش  نینچ  هک  یـسک  نیلوا  و  درک ! یفرعم  ناـمثع  لـتق  هب  ار  ماـما  درک ، جـییهت  ار  ناناملـسم  هـکنآ  زا 

هناخ رد  درف  نیرتزاتمم  هعماج  رد  ار  وا  دـندیزگرب و  ار  هشیاع  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  هناخ  زا  میتشاد ،  ناـیب  هکناـنچ  اـفلخ ، تموکح 
تیـصخش وترپ  زا  هلیـسو  نیدب  ات  دـنادرگ ، هعماج  صاخ  مارتحا  دروم  ار  وا  ات  دیـشوک  تخـس  و  درک ؛ یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ 

مالـسلا هیلع  همطاف  تخـس  هزرابم  دزاس و  غورف  مک  ار  نآ  دهاکب و  هعماج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  تخد  هناگی  مالـسلا  هیلع  همطاف 
زا سپ  دوش . هتشک  ات  دنک  مایق  وا  هیلع  نامثع  نامز  رد  تسناوت  هشیاع  تسایس ،  نیا  تفرـشیپ  رثا  رد  دنک . رثا  یب  تفالخ  هاگتـسد  اب  ار 
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رد هشیاع  درب . شیپ  داد و  راعش  ار  نامثع  یهاوخنوخ  ناناملسم ،  يروآدرگ  يارب  درک و  مایق  مالـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  هشیاع  نامثع ، 
زور کی  دـینک ! مایق  ناـمثع  یهاوخنوخ  يارب  تسا .  یلع  شلتاـق  دـش و  هتـشک  مولظم  ناـمثع  : ) دروآ رب  گـناب  دز و  همیخ  ادـخ  هناـخ 
هریت اـب  زین  هیما  ینب  دـندمآدرگ . هکم  هب  اهرهـش  رگید  هنیدـم و  زا  دیـسر و  شیرق  هب  ربخ  نیا  و )... تسا !  رتهب  یلع  رمع  همه  زا  ناـمثع 
هیلع یلع  دندش ! هناور  هرـصب  هب  هشیاع  یگدرکرـس  هب  و  دـندیدرگ ؛ زورما  نامزرمه  زورید  ناینوخ  دـندش . گنهامه  شیرق  رگید  ياه 

شیرق زا  یکدنا  راصنا و  یلع  رکـشل  رد  و  دندوب ؛ شیرق  ياه  هریت  هشیاع  رکـشل  رد  دندش . وربور  رکـشل  ود  تفر .  ناشلابند  هب  مالـسلا 
درگ هب  هراب  رگید  شیرق  تفر .  هفوک  هب  هرصب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  و  دش ؛ مامت  مالـسلا  هیلع  یلع  عفن  هب  گنج  دروخ و  تسکـش  هشیاع 

گنج دربب و  یلع  گنج  هب  نز  ریـشمش  درم  رازه  دـص  نامثع  یهاوخنوخ  مان  هب  تسناوت  نآ  زا  سپ  هیواـعم  و  دـندش ؛ عمج  هیواـعم )  )
تیمکح هب  عوجر  رارق  اب  گنج  نیا  دـندوب . مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نیریاس  هیواعم و  اب  راصنا  زا  نت  ود  گنج  نیا  رد  دـنک . اپ  هب  ار  نیفص 

ینا مهلا  درب : یم  هوکـش  ادخ  هب  نینچ  تباب  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفای .  همادا  مالـسلا  هیلع  یلع  هیلع  شیرق  مایق  نکیل  دـش ؛ فقوتم 
نم اب  هزرابم  رب  عامجا  تخاـس و  نوگژاو  ارم  فرظ  شیرق  مروآ .  یم  تیاکـش  شیرق  زا  وت  هب  ایادـخ  ( 152  .... ) شیرق نم  کیدعتسا 

اپ هب  رگید  گنج  زا  سپ  یگنج  وا  اب  درک و  مایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـصع  رد  شیرق  درک و ....
هیلع شیرق  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  رـصع  رد  دـندیگنج . اهنآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باـکر  رد  اـهگنج  همه  رد  راـصنا  و  تخاـس ؛ 

هب مالسلا  هیلع  یلع  دندیگنج . شیرق  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  راصنا  و  دیگنج ؛ وا  اب  درک و  مایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یـصو 
ناناملسم هزات  و  ناریا )  بونج  تمسق  زجب   ) دوب ناریا  تموکح  زکرم  هفوک  داد . رارق  دوخ  تموکح  زکرم  ار  هفوک  تشگزاب و  هفوک )  )

زور نآ  یتاـقبط  هعماـج  رد  دنتـشاد . عـمجت  رهـش  نـیا  رد  دـندیمان ، یم  (153  ) ءارمحلا و  ناــگدرک )  دازآ   ) یلاوـم ار  اــهنآ  هـک  یناریا 
مکاح نآ  هک  هاگنآ  و  دنتـسناد . یمن  نآ  زج  يزیچ  یمالـسا  ماظن  زا  دـنداد و  یم  لیکـشت  ار  هعماج  رـشق  رت  نییاـپ  یلاوم )  ، ) اهناملـسم

مجع و نیب  يرما  چیه  رد  و  تسکش ،  مه  رد  یلکب  ار  ماظن  نآ  داد . رارق  تختیاپ  ار  هفوک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یصو  یلع  دیدج ،
مکاح و نیا  ياهراک  رد  ار  یمالسا  تلادع  ناملسم  هزات  نایناریا  تشاذگن .  قرف  هباحـص  نارادمان  برع و  لیابق  خویـش  شیرق و  نارس 

. دمآ نارگ  رایسب  برع  داژن  ياهرشق  مامت  رب  راک  نیا  دندرک . عمجت  شدوج  عمش و  درگ  هب  راو  هناورپ  دندرک و  سمل  ربهر  نیا 

مالسلا هیلع  ماما  تموکح  رد  یتسرپ  داژن  یبوک  رس  تسایس  زا  هنومن  دنچ 

دنچ کی  ره  هب  ماما  دندرک . کمک  تساوخ  رد  دندمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  یلاوما ،  زا  يرگید  برع و  زا  یکی  نز ،  ود  يزور   - 1
نیا متـسه و  برع  داژن  زا  نم  تفگ :  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  نز  ود  زا  یکی  داد . ناسکی  ار  ود  ره  دومرف و  تیانع  ماعط  يرادـقم  مهرد و 
هیلع لیعامسا  ( 154  . ) منیب یمن  قاحسا  نادنزرف  لیعامسا و  نیب  یقرف  لاوما  نیا  راک  رد  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : ماما  مجع !  داژن  زا  نز 

نادنزرف درک و  یگدنز  هکم  رد  برع و  نیمز  رد  لیعامسا )  . ) دندوب مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  دنزرف  ود  مالسلا  هیلع  قاحـسا  مالـسلا و 
درک و یگدنز  برع  ریغ  نیمز  رد  قاحـسا )   ) و دنـشاب . یم  لیعامـسا  لسن  زا  شیرق  هلیبق  صوصخب  و  دندمآ . برع  لیابق  رامـش  رد  وا 

یلاوم نیمه  دوب و  هتسشن  هفوک  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  يزور   - 2 دنیآ . یم  رامش  هب  برع -  ریغ  ینعی  مجع -  وا  نادنزرف 
رد دمآ . رد  دجـسم  هب  ( 155 ، ) دوب نمی  رد  هدـنک  كولم  زا  تیلهاـج  رـصع  رد  هک  سیق  نب  ثعـشا  دـندوب . هدـش  هوبنا  شدرگ  هب  مجع 

تیعمج هوبنا  نایم  ار  مدـق  و  دـنا ! هدـش  هلـصاف  وت  ام و  نیب  ءارمح  نیا  نینموملاریما ،  اـی  تفگ :  دـیدن . ماـما  کـیدزن  دوخ  يارب  ییاـج 
يرذعی نم  : ) دز گناب  ماما  دینشن . مالسلا  هیلع  ماما  کیدزن  دوخ  دنز و  سپ  ار  ناناملـسم  هزات  ات  تفر  ترـضح  نآ  فرط  هب  و  دراذگ ،

تیـصخش ماما  هدننکـش ،  دنت و  هلمج  نیا  اب  دمهف ؟! یم  تیـصاخ  یب  اه  هدـنگ  تک و  نیا  اب  ارم  رذـع  یـسک  هچ  هرایـضلا :)  ءالوه  نم 
هب یلاوم و  دوس  هب  نیا  زا  شیب  هاگ  برع ،  یلاوم و  اب  ماما  شور  نیا  تسکش .  مهرد  دوب ، هدنام  شیارب  یلهاج  رـصع  زا  هک  ار  ثعـشا 

مثیم اب  ترـضح  نآ  كولـس  دـننام  داد ؛ یم  حـیجرت  برع  رب  ار  یلاوم  يدراوم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دوب و  برع  تیلهاج  گنهرف  نایز 
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رد يو  درک . دازآ  دیرخ و  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دوب . دسا  ینب  هلیبق  زا  ینز  هدـنب  رامت  مثیم   - 3 مییامن .  یم  نایب  هکنانچ  رامت 
صاوخ زا  مثیم  تخورف .  امرخ  وا  ياج  هب  شترضح  راب  کی  و  درب ؛ یم  فیرشت  وا  هکد  هب  ماما  تشاد و  یشورف  امرخ  ناکد  هفوک  رهش 

هنیدم رد  درک ، جح  يرجه  تصش  لاس  رد  مثیم  هک  یماگنه  دوب . هدش  ترضح  نآ  رس  باحصا  زا  مالسلا و  هیلع  نینموملاریما  باحصا 
اب ار  وا  نساحم  داد  روتسد  سپس  دومرف ). وا  هب  ار  وت  شرافس  دومرف و  یلع  هب  ار  وت  مان  ربمایپ  مدینش  بش  کی   : ) تفگ مثیم  هب  هملس  ما 
هب تیبلا  لها  یتسود  هار  رد  يدوز  نیمه  هب  دـینک ، یم  وبـشوخ  کشم  اب  ار  نساـحم  نیا  زورما  رگا  تفگ :  مثیم  دـننک . وبـشخ  کـشم 

لاوس نم  زا  نآرق  ریسفت  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفرگ :  تفر و  سابع  نب  هللادبع  رادید  هب  هملس  ما  دزن  زا  سپس  ددرگ . یم  هتشغآ  نوخ 
رد تشون .  یم  ار  مثیم  تانایب  تساوخ و  ذـغاک  تاود و  سابع  نبا  دومرف . میلعت  نم  هب  ار  نآرق  لوزن  ناش  لیوءات و  نینموملاریما  نک . 

و دنرب . الاب  راد  هبوچ  رب  هک  مشاب  یسک  نیمهن  نم  و  دنا ؟ هدزراد  ارم  يونشب  هک  هاگنآ  دوب  یهاوخ  هنوگچ  تفگ :  يو  هب  مثیم  لاح  نآ 
و دـنک ؟! یم  ییوگـشیپ  يا و  هدـش  نهاـک  تفگ :  وا  هب  تفـشآرب و  وا  نخـس  زا  ساـبع  نبا  دـشاب . نارگید  زا  رتهاـتوک  نـم  راد  هبوـچ 
رد دشن ، عقاو  متفگ  هچنآ  يدید  هچنانچ  رادهاگن . ار  اه  هتـشون  شاب !  مارآ  نکم !  نینچ  تفگ :  وا  هب  مثیم  دـیرد ! ار  ریـسفت  ياهذـغاک 
جح زا  سپ  مثیم  تشاد .  هاگن  ییوگشیپ  هجیتن  راظتنا  رد  ار  اه  هتشون  و  تسا .  نینچ  تفگ :  سابع  نبا  نک .  هراپ  ار  اه  هتشون  نامز  نآ 

(156 . ) داد رارق  ربنم  ار  راد  هبوچ  مثیم  دندیشک . راد  هب  دوب -  هدرک  ییوگشیپ  هچنانچ  ار -  مثیم  داد  روتسد  دایز  نبا  تشگزاب .  هفوک  هب 
یم نایب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  لئاضف  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهثیدح  دندوب . هدمآ  درگ  راد  هبوچ  ياپ  رد  هک  یمدرم  يارب  و 

ندیـسر زا  لـبق  زور  هد  و  دـمآ ؛ دورف  شنـساحم  رب  شغاـمد  ناـهد و  زا  نوـخ  دـندز . شیوـلهپ  رب  يا  هبرح  داد  روتـسد  داـیز  نبا  درک .
(157 . ) دش دیهش  قارع ،  هب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 

راتفگشیپ

يا هویش  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  ناناملـسم ،  هفیلخ  راهچ  هک  میدید  نیـشیپ  ءزج  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
 . میدرک یسررب  هفیلخ  راهچ  رصع  رد  ار  يوبن  تنس  تشذگرـس  لامجا  هب  و  دنتفرگ ؛ شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  لابق  رد  ار 
هب مینک و  یـسررب  نیملـسم ،  نایم  رد  ار  نوگانوگ  ياه  هقرف  شیادـیپ  لـماوع  لاـعتم ،  يادـخ  يراـی  هب  هک  میتسه  نآ  ددـصرد  کـنیا 

ياـههورگ شیادـیپ  یخیراـت  ياـه  هنیمز  ثحاـبم ،  نیا  وترپ  رد  میزادرپب .  ناـنآ ،  دـیاقع  ارآ و  هضرع  بتکم و  هب  بوسنم  قرف  یفرعم 
دش دهاوخ  نشور  زین  و  دش . دهاوخ  هتخانش  افلخ ، بتکم  رد  رایسب  ياه  هقرف  ندمآ  دیدپ  یـساسا  تلع  و  نیملـسم ،  هعماج  رد  فلتخم 
ریاس و  تسا ؛  یماما )  هزاود  هعیـش   ) نامه هک  دراد  هتـشاد و  دوجو  هورگ  کی  اهنت  رما  عقاو  رد  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لـها  بتکم  رد  هک : 
هیلع تیبلا  لها  بتکم  هب  ناشباستنا  ای  و  دنـشاب ؛ یم  موهوم  اساسا  ای  دنتـسین ، جراخ  لاح  هس  زا  دنتـسه ، بتکم  نیا  هب  بوسنم  هک  یقرف 

قح راسخر  ثحابم ،  نیا  حرط  هکنآ  دیما  دنا . هدییاپن  شیب  یحابص  دنچ  شیادیپ ،  زا  سپ  اتیاهن  کنیا  ای  و  تسا ؛  ارتفا  غورد و  مالـسلا 
. ددرگ ناناملسم  شیب  زا  شیب  مهافت  ببس  دزاس و  نایامن  نایوج  قح  يارب  هنیمز  نیا  رد  ار 

همدقم

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنتفگ : هورگ  کی  دـندش : میـسقت  هقرف  ود  هب  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
رگید هقرف  و  تسا .  هدومرف  نیعم  یفرعم و  لاـعتم  يادـخ  ناـمرف  هب  دوـخ ، زا  سپ  ماـما  هفیلخ و  یـصو و  ناوـنع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

ناناملـسم دوخ  هب  ار  راک  دنا و  هدادن  يروتـسد  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  نیملـسم  ياوشیپ  رادمامز و  دروم  رد  شربمایپ  ادخ و  دنتفگ :
رد تسا :  لیذ  رارق  هب  تشذـگ ،  ناناملـسم  هعماج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هچنآ  هصـالخ  و  دـنا . هدراذـگاو 

، رمع ندروخ  تبرـض  زا  سپ  دش . هفیلخ  رکبوبا  نییعت  اب  رمع  وا  زا  سپ  دیـسر . تفالخ  هب  نارـضاح  زا  دـنچ  ینت  تعیب  اب  رکبوبا  هفیقس 
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. دیسر تفالخ  هب  نامثع  فوع ،  نب  نمحرلادبع  ششوک  اب  و  داد ؛ رارق  نارجاهم  زا  يرفن  شـش  ياروش  رد  ار  هفیلخ  نییعت  رهاظ  رد  يو 
هکنآ زا  دعب  ریبز  هحلط و  دندرک . تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هنیدم  رد  نیعبات ،  راصنا و  نیرجاهم و  زا  هباحـص  مومع  نامثع ،  لتق  زا  سپ 

دندیروش و شترـضح  رب  نامثع ،  یهاوخنوخ  مان  هب  هرـصب ،  رد  هشیاع  یگدرکرـس  هب  دندوب ، هدرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب 
هیلع یلع  اـب  درک و  ماـیق  ناـمثع  یهاوخنوخ  ماـن  هب  دوب ، هرکن  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  هک  مه  هیواـعم  رگید  يوس  زا  دـندش . بوـلغم 
لوبق هب  ناگدنمزر  توعد  رد  هیواعم  گنرین  هجیتن  رد  دوش ، مامت  ماما  دوس  هب  گنج  ات  تفر  یم  هک  یماگنه  دیگنج . نیفص  رد  مالسلا 
مکح ناونع  هب  يرعـشا  یـسوم  وبا  باختنا  تیمکح و  شریذـپ  هب  ار  ترـضح  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نایهاپـس  زا  یخرب  نآرق ،  تیمکح 

رمع و بیرف  اب  یـسوموبا  دـندومن و  عامتجا  مکح  ود  نیا  دومرف . نییعت  مکح  دوخ  بناج  زا  ار  صاع  ورمع  زین  هیواـعم  دـندرک . روبجم 
هب ار  هیواعم  لزع و  ار  یلع  تفگ و  نخـس  ورمع  یـسوموبا ،  نخـس  زا  سپ  دـنوش . لزع  تموکح  زا  ار  هیواعم  یلع  درک  مکح  صاـع ، 

تفالخ دندوب و  افلخ  بتکم  وریپ  هدیقع  رد  هک  هفوک  لها  مالسلا و  هیلع  یلع  رکـشل  زا  يا  هتـسد  هعقاو ،  نیا  رثا  رب  درک . بصن  تفالخ 
هیلع یلع  دندرک . جورخ  مالسلا  هیلع  یلع  رب  و  دندناوخ ، رفاک  ار  ناناملسم  همه  دندش و  ادج  ناناملسم  همه  زا  دنتـسناد ، یم  یباختنا  ار 

رد ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رفن  کـی  دـندنام ، یقاـب  هک  هتـسد  نآ  زا  و  دـندش ، هتـشک  ناورهن  رد  ناـنآ  رتشیب  دـیگنج و  دارفا  نیا  اـب  مالـسلا 
هک یماگنه  دـندرک . تعیب  یلع  نب  نسح  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربماـیپ  طبـس  اـب  ناناملـسم  نآ ،  زا  سپ  درک . دیهـش  هفوک  دجـسم  بارحم 
 ، يرجه ملهچ  لاس  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هجیتن  رد  دـندرک . تنایخ  دوخ  ماما  هب  هفوک  لـها  دـمآ ، ترـضح  نآ  گـنج  هب  هیواـعم 

. دـندرک عامتجا  هیواعم  تفالخ  رب  همه  هکنآ  لیلد  هب  دـندیمان ، هعامجلا )  ماع   ) ار لاس  نآ  افلخ  بتکم  دـش . هیواعم  اـب  حلـص  هب  روبجم 
هک تفالخ ،  هاگتسد  تحلصم  هب  انب  دییات و  رد  يرایـسب  ثیداحا  هیواعم  روتـسد  هب  لاس  تسیب  نیا  رد  درک . تفالخ  لاس  تسیب  هیواعم 

ثیداـحا و هنوگنیا  اـفلخ  بتکم  رد  دـنداد . تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  ادـخ  لوسر  هب  دـندرک و  لـعج  تشاد ،  رارق  نآ  سار  رد  دوـخ 
هتـسد راهچ  هب  هک  هدش  هدیمان  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  تنـس  دش ، هراشا  اهنادب  هتـشذگ  ياهثحب  رد  هک  يرگید  هدش  فیرحت  ثیداحا 
يوار زا  يوار  لقن  نامز و  تشذـگ  رثا  رد  نکیل  هدوب ،  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  زا  لصا  رد  هک  ییاهتیاور  فلا -  تسا :  میـسقت  لـباق 

 - ب ددرگ . یم  صخـشم  يراوشد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  راتفگ  تقیقح  یهاگ  هک  هدش  لیدبت  رییغت و  شوختـسد  ردق  نآ  رگید ،
رد نانچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ  ثیداحا  اب  نکل  و  هدوب ،  ناشیا  نادرگاش  زا  ای  باتک  لها  ياـملع  زا  لـصا  رد  هک  ییاـهتیاور 

هدش یـشان  تایاور  هتـسد  نیا  زا  شتاقولخم ،  هب  وا  هیبشت  دـنوادخ و  میـسجت  هدـیقع  دـنوش . یمن  هداد  صیخـشت  مه  زا  هاگ  هک  هتخیمآ 
د- تسا .  هدـش  يراکتـسد  همکاـح  هاگتـسد  دوـس  هب  نکیل  هدوـب ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  لـصا  رد  هـک  ياـهتیاور  ج -  تـسا . 
هک يا  هتسد  مکی -  دنوش . یم  میسقت  هتسد  دنچ  هب  دوخ  تایاور  نیا  تسا .  هدش  هتخاس  لعج و  تفالخ  هاگتـسد  دوس  هب  هک  ییاهتیاور 

تـسایس دییات  رد  هک  يا  هتـسد  موس -  تسا .  هدش  هتخاس  ناشیا  نافلاخم  مذ  رد  هک  يا  هتـسد  مود -  تسا .  هدش  هتخاس  نانآ  حدـم  رد 
دیکا یهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اهنآ  قبط  هک  یتایاور  تسا  هورگ  نیمه  زا  تسا .  هدش  هتخاس  ناشتاداهتجا  يار و  دـییات  تفلخ و 

و دـشاب ، ملظ  قسف و  هب  روبجم  هچ  رگا  تسا ،  بجاو  لاـح  ره  رد  مکاـح  تعاـطا  تسا :  هدوـمرف  زئاـج و  ناطلـس  رب  جورخ  زا  هدوـمرف 
رد ار  ناسنا  و  هللا !)  نم  هلک  رـشلا  هلک و  ریخلا  : ) دنتفگ و  تسادخ .  لعف  شا  همه  رـش  ریخ و  هکنآ  هچ  تسادـخ ؛  هتـساوخ  وا  تموکح 

هیربج و دننام  ییاه  هقرف  لیکـشت  یتدیقع و  يرکف و  فالتخا  شیادیپ  ببـس  رابخا ، هتـسد  نیا  دوخ  و  تسین .  يرایتخا  چـیه  دوخ  لعف 
ناشنیعبات يارآ  نینچمه  ماکحا و  رد  ناشداهتجا  هباحص و  لاوقا  زین  ثیداحا و  زا  هتـسد  راهچ  نیا  تسا .  هدیدرگ  افلخ  بتکم  رد  هریغ 

یلص ربمایپ  ثیداحا  ضرع  رد  افلخ  بتکم  رد  لاح  نیا  اب  یلو  ( 159  ) تسا ربمایپ  تنس  نآرق و  صن  فالخ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  ( 158)
بتکم دننام  هدیدرگ ؛  افلخ  بتکم  رد  ددعتم  یهقف  بهاذم  شیادـیپ  ماکحا و  رد  فالتخا  زورب  ببـس  هدـش -  هداد  رارق  هلآ  هیلع و  هللا 

دـص لاس  دودـح  رد  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  هاگنآ  افلخ  بتکم  رد  ثیدـح  نیودـت  هزاجا  هریغ .  اهیفلـس و  بتکم  داهتجا و  يار و  لـها 
ربمایپ ثیداحا  يروآ  عمج  رد  ازسب  ییاهششوک  افلخ  بتکم  ناوریپ  درک ، عفر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  تنس  نتـشون  تمرح  يرجه 
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ره ثدحم  زا  دنتفر و  یم  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  نآ ،  لقن  ثیدح و  يروآ  عمج  يارب  ناثدحم  دندومن . نایوار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هنیدم و لها  زا  يدودعم  دارفا  نیب  رد  هک  یثیداحا  ناسنیدب  دندرک . یم  لقن  ثیدح  رهـش  نآ  ناثدحم  يارب  زین  دوخ  دنتفرگ و  یم  رهش 

افلخ بتکم  رد  يدیدش  ياهفالتخا  زورب  ببس  ثیداحا  نیا  دش . رشتنم  زور  نآ  یمالسا  ياهروشک  مامت  رد  دوب ، قشمد  هرصب و  هفوک و 
افلخ بتکم  نارـس  نیب  يریگرد  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ثیداحا  راشتنا  درک . میهاوخ  نایب  ار  نآ  تیفیک  هدـنیآ  رد  هک  دـیدرگ 

ار ربمایپ  ثیداحا  و  دنناسرب ، مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  ار  دوخ  دنتسناوت  زین  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نیبحم  زیزعلادبع ، نب  رمع  روتسد  زا  سپ 
لاس 117 ه، رد  دوزفیب و  ناشنارادتسود  تیبلا و  لها  رازآ  رد  و  دیـسر ، تفالخ  هب  لاس 105 ه  هب  ماشه  هکنآ  ات  دنزومایب . شترـضح  زا 
زا سپ  درک . تافو  لاس 125 ه  رد  ماشه  درک . دیهش  ار  یلع  نب  دیز  زین  لاس 121 ه  رد  و  درک . مومسم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یلوق ،  ربانب 
لاس نیمه  لوا  رد  دـش . رـشتنم  ناسارخ  هطخ  رد  ساـبع  ینب  توعد  ناـمز  نیا  رد  دیـسر . تفـالخ  هب  کلملادـبع  نب  دـیزی  نب  دـیلو  وا 
یلع نب  دمحم  رادـید  هب  ناسارخ ،  زا  ییایادـه  اب  هارمه  دوب ، یناسارخ  ملـسموبا  نانآ  نیب  رد  هک  سابع  ینب  نیغلبم  تاعد و  زا  یهورگ 

میهاربا شدنزرف  وا  زا  سپ  درک . تافو  لاس  نامه  رد  دمحم  درک . ریما  نانآ  رب  ار  یناسارخ  ملـسموبا  يو  دندمآ . سابع  نب  هللادبع  هداون 
اب يو ،  زا  سپ  سابع  ینب  ناوریپ  دیناسر . لتق  هب  هیما  ینب  هفیلخ  نیرخآ  رامح ، ناورم  ار  میهاربا  درک ، تیبثت  شبـصنم  رد  ار  ملـسموبا  ، 

یفرط زا  هیما  ینب  ات 132  لاس 125  زا  دیسر . تفالخ  هب  لاس 132 ه - هب  حافس  درک و  تعیب  دش ، حافـس  هب  فورعم  هک  هللادبع  شردارب 
هیما ینب  دوخ  نیب  اهدادیور ، نیمه  لیاوا  رد  جراوخ .  ياهشروش  ریگرد  رد  رگید  یفرط  زا  و  دندوب ، سابع  ینب  اب  گنج  لوغشم  تخس 

ات دوب ؛ دزنابز  روهـشم و  روجف  قسف و  هب  هیواـعم  نب  دـیزی  زا  سپ  هیما ،  ینب  نادـناخ  زا  دـیزی  نب  دـیلو  تفرگ .  رد  راتـشک  گـنج و  زین 
! دوب داتسرف  هکم  هب  زین  یـسدنهم  راک  نیا  يارب  يو  دزادرپب  يراسگیم  هب  اجنآ  رد  دزاسب و  ینامتخاس  هبعک  ماب  رب  تشاد  دصق  هک  ییاج 

دوخ اب  ار  هیما  ینب  نارس  زا  یهورگ  کلملادبع ،  نب  دیلو  نب  دیزی  شا  هداز  ومع  دش . بوشآ  اهرهش  رد  يو ،  داسف  ملظ و  رثا  رد  (160)
 ، ناوا نیا  رد  تسـشن .  تفـالخ  هب  دوخ  تشکب و  ار  وا  تفاـی و  تسد  وا  رب  لاس 126 ه  رد  ماجنارـس  و  دیگنج ؛ يو  اب  درک و  تسدمه 

عمج مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نامز ،  نآ  تیاده  عمـش  درگ  راو  هناورپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  یمالـسا و  مولع  بالط 
مایا رد  صوصخب  و  دنتخومآ ؛ یم  ار  یمالـسا  مولع  رگید  نآرق و  ریـسفت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  شترـضح  زا  دندش و  یم 

ناتسا دندومن . یم  هدافتسا  شترضح  زا  دندمآ و  یم  هورگ  هورگ  کیدزن ،  رود و  ياهرهش  زا  ینم ،  تافرع و  هکم و  هنیدم و  رد  جح ، 
روصنم تفالخ  لیاوا  ات  لاس 125 ه . زا  عضو  نیا  تسا .  روهـشم  نوگانوگ  لحن  للم و  ناوریپ  رگید  هقدانز و  اب  ترـضح  نآ  تارظانم 

زا دندمآ و  یم  جح  هب  اهرهش ، رگید  هفوک و  ير و  ات  ناسارخ  هطخ  ياهرهش  زا  لاس ،  هدزاود  زا  شیب  ناناملـسم  تشاد .  همادا  یـسابع 
نایوار هک  ییاج  ات  دندرب ؛ یم  هیده  دوخ  ياهرهش  هب  هتفرگ  یمالسا  مولع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  زا  یئاه  هشوت  شترـضح 
ینثدـح : ) دـنتفگ یم  ثدـحم  اهرازه  دیـسر . رتشیب  ای  رازه  هس  هب  دـندوب ، هتخومآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شترـضح  زا  هک  ثیدـح 

نع لـیئربج ،  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نع  هیبا ،  نع  هدـج ،  نع  هیبا ،  نع  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  هللادـبعوبا 
و هلآ )...  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  هدج ،  نع  هیبا ،  نع  مالـسلا  هیلع  رقابلا  دمحم  رفعج  وبا  ینثدح  : ) دنتفگ یم  هاگ  و  يرابلا ).... 
، دندیمان یم  لصا  ار  اهنآ  دوب و  هدش  فیلءات  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  ثیدح  نآ  رد  هک  یکچوک  ثیدح  ياهباتک  هرامـش  نامز  نیا  رد 
. افلخ بتکم  رد  ثیدح  نیودت  کنیا  و  دوب . هنوگنیا  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  ثیدح  نیودـت  راشتنا و  زاغآ  دیـسر . هلاسر  دـص  راهچ  هب 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نتشون  روتسد  هک  زیزعلادبع  نب  رمع  تموکح  تدم  افلخ  بتکم  رد  ثیدح  نیودت  راک  هب  تشگزاب 
ار وا  هیما  ینب  دوخ  اـی  درک . تاـفو  يرجه  لاس 101  رفـص  رد  دیـسر و  تفالخ  هب  لاس 99 ه  بجر  رد  يو  دوب . هاتوک  دـندرک ، رداـص 

زیزعلادبع نب  رمع  نامز  هب  یلو  تشون  یباتک  م 124 ه )   ) يرهز دنیوگ  دنتشادن . اور  ار  وا  ياهراک  هیما  ینب  افلخ  ریاس  دندرک . مومـسم 
هیما و ینب  راثآ  ندرب  نیب  زا  ریگرد  ادتبا  رد  دـندمآ ، راک  رـس  رب  لاس 132 ه  رد  هک  ساـبع  ینب  تموکح  ضارقنا  زا  سپ  ( 161 . ) دیسرن

ناگتـشذگ رد   ( ) میهاربا  ) و دمحم ) ، ) ردارب ود  نینوخ  مایق  اب  دیـسر و  تفالخ  هب  لاس 136 ه  رد  یقیناود  روصنم  دـندوب . ناشنانابنجرس 
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هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  تموکح  هب  توعد  ار  مدرم  دندوب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  لسن  ود  ره  هک  دیدرگ  وربور  لاس 145 ه )
یم توعد  ار  مدرم  هک  مالـسلا  هیلع  همطاف  یلع و  لسن  زا  ناگدازماما  یپاـیپ  ياـهمایق  اـب  ساـبع  ینب  زین  ناـشیا  زا  سپ  دـندومن . یم  هلآ 
نیا رد  دـندش . وربور  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  هدـیزگرب  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نم  اضرلا   ) تموکح هب  دـندرک 

اهرازه دوب و  هدیسر  دوخ  جوا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  قداص و  ماما  نادرگاش  مالـسلا و  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  زا  ثیدح  راشتنا  ماگنه 
ود ربارب  رد  سابع  ینب  تموکح  دنتفگ . یم  مالـسلا  هیلع  قداصلا  یثیدح  مالـسلا و  هیلع  رقابلا  یثیدـح  یمالـسا ،  ياهرهـش  رد  ثدـحم 

يرگید و  دندیگنج ؛ یم  ریـشمش  اب  هک  مالـسلا  هیلع  همطاف  یلع و  نادنزرف  زا  اه  هدازماما  ياهـشروش  رطخ  یکی  دندوب : هتفرگ  رارق  رطخ 
رادیب ار  ناناملسم  ثیداحا  نیا  دندرک . یم  تیاور  ربمایپ  يایصوا  زا  ناثدحم  هک  ییاهثیدح  هطساو  هب  حیحص  یمالـسا  رکف  راشتنا  رطخ 

یم یمالـسا  دـض  یماکحا  دـندرک ، یم  ارجا  افلخ  هک  ار  یماـکحا  درک و  یم  یفرعم  روج  تموکح  ار  تفـالخ  هاگتـسد  تخاـس و  یم 
ندینـش هطـساوب  هک  هاگنآ  ناناملـسم  هکنآ  هچ  تفرگ .  یم  همـشچرس  اهیرگنـشور  نیمه  زا  زین  یلع  لآ  یپایپ  ياهمایق  نامه  دـناسانش .
بجاو رمالاولوا و  قادصم  ار  افلخ  هجیتن  رد  دندرک . یم  كرد  ار  مالـسا  ماکحا  اب  افلخ  ماکحا  تفلاخم  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  ثیدح 
سابع ینب  يافلخ  دـندرک . یم  شروش  افلخ  هیلع  هدـش ،  عمج  اـه  هدازماـما  درگ  ناـنآ ،  متـس  ملظ و  عفر  يارب  دنتـسناد و  یمن  هعاـطالا 

نآ هک  دندرک  یم  تیاور  ییاهثیدح  ناناملسم  نیب  هک  اهنآ  اب  هلباقم  يارب  و  دندرک ؛ هراچ  ریشمش  رکـشل و  اب  ار  ناگدازماما  ياهـشروش 
ربمایپ تنـس  دـض  یمالـسا و  دـب  هناملاظ و  ار  تفالخ  هاگتـسد  ماکحا  ریاس  تاـیلام و  نتفرگ  دومن و  یم  یفرعم  لـطاب  ار  تموکح  عون 

 . میدرک نایب  هتشذگ  رد  هک  یثیداحا  نامه  رشن  زا  دوب  ترابع  نآ  و  دندیشیدنا ؛ رگید  يا  هراچ  دندرک . یم  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ناثدحم دش و  يرادـگنانیب  افلخ  بتکم  ثیدـح  جـیورت  رب  دـعب ، هب  روصنم  رفعجوبا  نامز  زا  سابع  ینب  تموکح  تسایـس  ببـس  نیدـب 

دادغب و هرـصب و  هفوک و  ير و  روباشین و  هب  دنقرمـس ، اراخب و  خلب و  زا  ناثدحم  دوب . صاخ  یمارتحا  سابع ،  ینب  راب  رد  ار  افلخ  بتکم 
، دندوب هتخومآ  دوخ  هک  یثیدح  میلعت  زین  ثیدح و  نتفرگارف  يارب  سکعلاب ،  هاگ  و  سلدـنا ،  ات  هیردنکـسا و  هنیدـم و  هکم و  قشمد و 

فیلءات ار  اطوم )  ) دوخ باتک  179 ه ) م :   ) سنا نب  کلام  دش و  نیودت  افلخ  بتکم  ثیدح  هک  دوب  رـصع  نیمه  رد  و  دندرک . یم  رفس 
نیفلوم دندومن . يروآ  عمج  اجکی  نیعبات  هباحص و  تاداهتجا  اب  دوب ، هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیداحا  نآ  رد  درک و 

255 ه) م :   ) یمراد دننام : دندومن ؛ يروآ  عمج  ار  یثیداحا  دوخ  ياهباتک  رد  هدش ،  دای  ثیداحا  هتـسد  راهچ  نامه  زا  مه  کلام  زا  سپ 
 - تنس عمج  ننس - )   ) ار دوخ  ياهباتک  نانیا  303 ه ) م :   ) یئاسن و  279 ه ) م :   ) يذمرت و  275 ه ) م :   ) دوادوبا و  م 273 ه )  ) هجام نبا  و 
هب افلخ  بتکم  حیحص  ثیدح  ياهباتک  هلمج  زا  ار  ریخا  ثدحم  راهچ  ننـس  و  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهتنـس  ینعی  دندراذگ ؛ مان 
هک دندومن  دراو  حیحـص ،  عماج  مان  هب  دوخ  باتک  ود  رد  ثیداحا  نامه  زا  زین  261 ه ) م :   ) ملسم و  256 ه ) م :   ) يراخب دیآ . یم  رامش 
ود نیا  ثیداحا  تحـص  رد  یـسک  دنریذپ  یمن  دنناد و  یم  حیحـص  میرک ،  نآرق  تایآ  دننامه  ار  ار  ود  نآ  ثیداحا  همه  افلخ ، بتکم 

نیا راشتنا  زا  سپ  دنروآ . یم  باسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  لصا  رد  دیدرت  کش و  ار  نآ  و  دـنک ؛ دـیدرت  ای  کش  باتک 
تافالتخا مالسا ،  دیاقع  ماکحا و  دروم  رد  افلخ  بتکم  ناوریپ  نیب  رد  ثیدح ،  بتک  رد  اهنآ  نیودت  ناناملسم و  ياهرهش  رد  ثیداحا 

 . تخادرپ میهاوخ  نآ  یسررب  هب  هدنیآ  ثحب  رد  هک  دش  رادیدپ  رایسب 

افلخ بتکم  رد  ییارگ  هقرف  تافالتخا  لوا :  ثحب 

حیضوت

 ، ثیدح ياهباتک  رد  اهنآ  نیودت  هلیسو  هب  زین  و  ناناملسم ،  ياهرهش  همه  هب  ناثدحم  ياهرفس  هلیسو  هب  هدش  دای  ثیداحا  رـشن  لابند  هب 
مهف يارب  هک  هزادـنا  نآ  ات  نونکا  ام  مالـسا و  دـیاقع  رد  مالـسا 2 -  ماکحا  رد  هدـش 1 -  داجیا  فالتخا  هنیمز  ود  رد  افلخ  ناوریپ  ناـیم 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 . مییامن یم  اهنآ  هب  يا  هراشا  تسا ،  مزال  ثحابم  هلسلس  نیا  هدنیآ  ياهثحب 

مالسا ماکحا  رد  فالتخا   - 1

هنیمز نیا  رد  دـشاب و  یم  نآ  شریذـپ  مدـع  ربمایپ و  ثیداحا  شریذـپ  افلخ ، بتکم  رد  يا  هقرف  فـالتخا  ندـمآ  دـیدپ  ببـس  نیرتمهم 
م 150  ) هفینحوبا درک . مالعا  احیرص  دوب ، وا  يار  فلاخم  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیداحا  نتفریذپن  هک  یـسک  نیرتروهـشم 
زا لاـثم  نیدـنچ  میا و  هدرک  رکذ  نیتسردـملا  ملاـعم  باـتک  رد  یناـثلا )  نرقلا  یف  داـهتجالا   : ) لـصف رد  ار  وا  راـک  لیـصفت  اـم  دوب . ه )

نیدـنچ وا  بتکم  ناوریپ  هفیحوبا و  میا .  هدروآ  ( 162  ) دوب هداد  اوتف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  فالخ  رب  هفینحوبا  هک  میماکحا 
ناسنا يار  هب  ندرک  لمع  اهنآ  تقیقح  هک  هلسرم ،  حلاصم  ناسحتسا و  سایق و  ياهمان  هب  دنا  هدومن  نییعت  ماکحا  جارختـسا  يارب  هدعاق 

هک ار  یـسک  نآ  دـنا و  هداد  رارق  ماکحا  كردـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  دـننام  ار  اـه  هدـعاق  نیا  ناـنآ  تسا . 
لمع ای  داهتجا  افلخ  بتکم  رد  هک  میوش  روآدای  تسا  هتـسیاش  دـنمان . یم  داـهتجا )  ) ار وا  راـک  و  دـهتجم )  ) دـنک یم  ماـکحا  جارختـسا 
لوا هفیلخ  هس  هباحـص و  نامز  زا  هدـمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  رد  هک  یماکحا  لباقم  رد  دوخ  يار  هب  ندرک 

ملاـعم مود  دـلج  رد  داـهتجالا ) هقفلا و  نم  نیتسردـملا  فـقوم   : ) لـصف رد  زین  لـبق  ءزج  رد  ار  ثحب  نـیا  لیـصفت  هـک  دـش  راذـگناینیب 
اجکی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  فیدر  رد  ار  نیعبات  هباحص و  تاداهتجا  هک  یسک  نیلوا  هباحص ،  زا  سپ  میا .  هدروآ  نیتسردملا 

. داد ماجنا  دوخ  اطوم  باتک  رد  ار  راک  نیا  هک  دوب  سنا  نب  کلام  ناـمه  داد ، رارق  مالـسا  ماـکحا  كردـم  ار  همه  هدومن ،  يروآ  عمج 
 ، هفینحوـبا زا  سپ  درک . عارتـخا  ماـکحا  رد  يار  هب  ندرک  لـمع  يارب  ینیناوـق  دوـب و  رتورـشیپ  هراـب  نـیا  رد  کـلام  زا  هفینحوـبا  نـکیل 
 ( هیعرشلا لیحلا   ) ار نآ  مان  دندرک و  لالح  ار  مالسا  تامرحم  زا  يرایسب  هک  دندیناسر  ییاج  هب  ار  ماکحا  رییغت  راک  وا  بتکم  نادرگاش 

کلام هتبلا  دیشرلا . نوراه  تاضقلا  یـضاق  فسوی  وا  دننام  دوب ؛ تفالخ  رابرد  ياملع  هک  ناشیا  زا  یناسک  صوصخب  163 ؛)  ) دندراذگ
دلوتم هفینحوبا  زا  رتموش  مالسا ،  رد   : ) تفگ یم  هک  دنا  هدرک  لقن  کلام  زا  تفریذپ .  یمن  شنادرگاش  هفینحوبا و  زا  ار  یخاتـسگ  نیا 

ربمایپ و ثیداحا  زا  مییامن  يوریپ  هک  تسا  راوازـس  هتـسیاش و  دـش و  لماک  مامت و  مالـسا  هکنآ  زا  سپ  درک  تاـفو  ربماـیپ  تسا .  هدـشن 
مالسا ماکحا  رییغت  هب  شنادرگاش  زا  یـضعب  مایق  هفینحوبا و  بهذم  راشتنا  ربارب  رد  ( 164  .....( ) مییامنن يار  زا  يوریپ  ربمایپ و  باحصا 

باتک هفینحوبا  بتکم  اب  فلاخم  يرکف  بهذـم  نیرتروهـشم  دـش . رادـیدپ  ناشیا  فلاخم  ییاـهبتکم  یعرـش ،  ياـه  هلیح  ناونع  تحت 
ار ناشیا  هک  دوب  هباحص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـصع  هب  عوجر  لبنح ،  نب  دمحا  بتکم  راعـش  دوب . دنـسم )  ) مان هب  ثیدح  گرزب 
قساف و ار  رگیدکی  هقرف  ود  دـش و  دـیدش  بتکم  ود  نیب  فالتخا  نیا  حالـص .  لها  ناینیـشیپ  ینعی :  دـنتفگ : یم  دوخ  حـلاص )  فلـس  )

ءاج سایق و  یف  مصاخ  يارلاوذاذا  دننک : یم  لقن  هفینحوبا  نافلاخم  زا  ار  رعـش  نیا  بیطخ ،  خـیرات  دـندناوخ . یم  مالـسا  زا  رود  یهاگ 
رگا ینعی :  ( 165  ) هفینح یباب  اهمارح  لحا  هفیفع  هنـصحم  جرف  نم  مکف  هفیرـش  هزربم  راثآ  اهیف و  هللا  لوقب  مهانیتا  هفیخـس  هنه  هعدبب و 

یم لیلد  هفیرـش  ثیداحا  ادخ و  لوق  زا  هلءاسم  نآ  رد  ام  دروایب ، تشز  چوپ و  تعدب  کی  سایق  لیلد و  زا  هدافتـسا  اب  لها  زا  یـصخش 
هفینحوبا و یـسایس  شور  تسا .  هدش  لالح  یبنجا  درم  رب  یتفع  اب  رادرهوش  يوناب  حاکن  هفینحوبا  ياوتف  اب  هک  هدش  رایـسب  هچ  میروآ . 

تمدخ رد  زاغآ  رد  يو  تسا .  هدوب  توافتم  راتفر  هنوگ  ود  یسابع  هفیلخ  روصنم  اب  ار  هفینحوبا  يدادغب ،  بیطخ  لقن  ربانب  شنادرگاش 
نآ شرامش  نز و  تشخ  راک  رس  هفینحوبا  لاس 142 ه  دودح  رد  دادغب -  راصح  ءانب  رد  دیوگ : دادغب  خـیرات  رد  هکنانچ  هدوب ؛  روصنم 

. دراذگ یم  ین  بوچ  کی  ددع ، رازه  ره  ای  تشخ  ددـع  دـص  ره  رخآ  رد  ینعی  درک . یم  صخـشم  ین  بوچ  اب  ار  اهنآ  شرامـش  دوب و 
نایاپ رد  یلو  ( 166 . ) درب راـک  هب  تشخ  ندرک  هرامـش  رد  ار  شور  نیا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  درمـش . یم  ار  اـه  ین  بوـچ  نآ  سپس 
هرـصب رد  میهاربا  شروش  نامز  رد  هفینحوبا  هک  دـننک  یم  تیاور  نارگید  بیطخ و  هکنانچ  تساـخرب .  هفیلخ  اـب  تفلاـخم  هب  يو  رمع ،
دادغب رد  ار  هفینحوبا  روصنم  ببـس  نیدب  دـنا  هتفگ  زین  و  ( 167 . ) داد یم  اوتف  میهاربا  يراـی  هفیلخ و  رب  جورخ  رب  روصنم ، رفعجوـبا  هیلع 
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تاضقلا یضاق  هک  فسوی  وا  دننام  دنا . هدوب  تفالخ  رابرد  ياملع  هرمز  رد  وا  نادرگاش  هفینحوبا ،  زا  سپ  درم . سبح  رد  درک و  سبح 
و میدناوخ ،  یم  هقف  سرد  میتفر و  یم  هفینحوبا  دزن  ام  تفگ :  دندرک  لاوس  فسویوبا  زا  هراب  نیا  رد  نوچ  و  دوب ؛ دیشرلا  نوراه  رـصع 

تفالخ نامز  رد  دـندرک . یم  جـیورت  ار  هفینحوبا  یهقف  بهذـم  ابلاغ  اـفلخ  لاـح ،  ره  هب  ( 168  . ) مـیدرک یمن  دـیلقت  وا  زا  نـید  رما  رد 
هب ندرک  لمع  ببـس  هب  افلخ  بتکم  یهقف  بهذم  ود  فالتخا  زا  دوب  يا  هنومن  نیا  دوب . یفنح  تفالخ  رابرد  یمـسر  بهذـم  اهینامثع ،

 . مییامن یم  نایب  دیاقع  رد  ار  افلخ  فالتخا  زا  رگید  ییاه  هنومن  نونکا  نآ .  كرت  ای  ثیداحا 
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هراشا

هقرف کی  فلا -  دنتـشاد : لیذ  حرـش  هب  دـیاقع  رد  رتدـیدش  یفالتخا  مالـسا ،  ماکحا  هقف و  رد  فالتخا  زا  هتـشذگ  اـفلخ  بتکم  ناوریپ 
، درادـن ناکم  حراوج و  اضعا و  ادـخ  دـنیوگ  یم  هک  اهنآ  و  تسا ؛  یلاعت  يراب  تافـص  زا  نتـشاد  ناـکم  مشچ و  اـپ و  تسد و  دـنتفگ :
ماسجا و تافـص  زا  حراوج  ءاضعا و  نتـشاد  دنتفگ : رگید  هقرف  دـندیمان . تافـصلا )  هلطعم   ) ار نانآ  دـنا و  هدرک  لیطعت  ار  ادـخ  تافص 
هتـسناد و مسج  ار  ادخ  هک  یناسک  هک  ینعی :  دـندیمان ؛ ههبـشم  همـسجم و  دنتـشاد و  داقتعا  نیا  هک  ار  اهنآ  و  دـشاب ؛ یم  ادـخ  تاقولخم 

تافـص زا  تسادـخ ،  مالک  هک  نآرق  و  میدـق .  زین  وا  تافـص  تسا و  میدـق  ادـخ  دـنتفگ : هقرف  نامه  ب -  دـنا . هدومن  قولخم  هب  هیبشت 
میدق دشاب و  یم  ادخ  مالک  نآرق  تسا و  میدق  دنوادخ  دنتفگ : مود  هقرف  و  تسین .  قولخم  تسا و  میدـق  زین  نآرق  نیا  ربانب  تسادـخ . 

یم فلوم  تسا .  كرشم  میدق  ود  هب  لئاق  و  تسا .  میدق  ادخ  دننام  نآرق  هک  هدش  دقتعم  تسا ،  میدق  نآرق  دیوگب  سک  ره  و  تسین . 
: دیامرف یم  هک  اجنآ  نآرق ،  رد  ادخ  هدومرف  هب  تسا  هدرکن  هجوت  هزادنا  نیا  ات  هک  تسا  هدش  هچ  ار  ادخ  ناگدـنب  نیا  مناد  یمن  دـیوگ :

میسقت رس  رب  هک  هباحص  زا  هتـسد  نآ  ( 1 لافنا /  .... ) دـننک یم  لاوس  وت  زا  لافنا  میـسقت  هراب  رد  ربمایپ  يا  لافنالا )....  نع  کنولاسی  (و 
ناشیا لاوس  يریگرد و  نیا  ایآ  دندرک ، لاوس  نآ  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دندش و  ریگ  رد  یگنج )  مئانغ  مسق  کی   ) لافنا

میدق نآرق  تفگ  دوشب  ات  تسا  هداد  ربخاب  نآ  زا  ار  نآرق  هک  هدوب  لزا  زا  دنیایب و  ایند  هب  ناشیا  هک  هدوب  نآ  زا  لبق  فالتخا ،  عفر  يارب 
هدمآ کنوعتفتـسی )   ) ظفل هک  رگید  دروم  رد  زین  و  هدمآ ،  نآرق  رد  کنولاسی )   ) ظفل هک  رگید  دروم  هدراهچ  تسا  نینچمه  و  تسا ؟! 
 ...( یکتـشت اـهجوز و  یف  کـلداجت  یتلا  لوق  هللا  عمـس  دـق  : ) دـننام رگید  ياـهدروم  و  دـنهاوخ -  یم  اوتف  دنـسرپ و  یم  وت  زا  ینعی :  - 

ربمایپ زا  ندرک  فیلکت  بسک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هعجارم  نامز و  نآ  مدرم  نیب  يریگرد  زا  سپ  اـهنآ  رد  هک  ( 1 هلداجم /  )
ای دـناوخ ؟! میدـق  نآرق  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  ایآ  دـهد . یم  ثداوح  نآ  عوقو  زا  زج  نآرق  دـننکب ، دـیاب  هچ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ربخ هدوب  لزا  رد  هچنآ  زا  نآرق  دنا و  هدرک  فیلکت  بسک  ربمایپ  نامز  زا  لبق  لزا و  زا  مدرم  هدوب و  هدش  عقاو  لزا  زا  ثداوح  نیا  هکنیا 
هقرف ( 169  . ) تسین رایتخا  نآ  رد  ار  هدنب  تسادـخ و  زا  ناگدـنب  لاعفا  همه  دـنتفگ : هقرف  کی  ج -  تفگ :  دـیاب  هچ  یتسار  دـهد ؟! یم 

نآ نداد  ماجنا  رد  هک  يراک  ماجنا  رب  دـنک  باذـع  ار  یـسک  تسا  دـنوادخ  لدـع  فالخ  و  تسوا .  دوخ  زا  ناسنا  لاعفا  دـنتفگ : رگید 
بوجو رب  دنراد  قافتا  افلخ ، بتکم  ناوریپ  تیرثکا  د - دندیمان . هیلدع )   ) ار دوخ  و  هیربج )   ) ار لوا  هقرف  مود  هقرف  ( 170 . ) دشاب روبجم 
یهاتوک ياهتدم  رد  نانآ ،  زا  یکچوک  ياههورگ  زین  یهاگ  دنـشاب . راکتیـصعم  ملاظ و  هچ  رگا  اهنآ ، هیلع  مایق  تمرح  تفلخ و  تعاط 

یمان دب  هب  نانآ  زا  خیرات  رد  سپس  دنتخاس و  دوبان  ار  نانآ  تفالخ  هاگتـسد  هک  دندوب  لئاق  راکتیـصعم  ملاظ و  هفیلخ  هیلع  مایق  زاوج  هب 
هک ییاه  هقرف  یفرعم  کنیا  و  میدرب .  مان  قباس  هک  دوب  افلخ  بتکم  ثیدح  هتـسد  دنچ  نامه  روکذم ، ياهفالتخا  ءاشنم  دندرک . یم  دای 

: دنتشاد دیدش  فالتخا  دیاقع  نیا  هرابرد 

هیمهج هقرف   - 1
www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


میوـش رکذـتم  تسا  مزـال  ثحب  نیا  همدـقم  رد  هیمهج  مـهج و  يارآ  ( 171 . ) دنـشاب یم  ناوفـص )  نب  مهج   ) ناوریپ هـیمهج  اـی  یمهج 
رد ناشنیفلاخم  هچنآ  فلا -  دوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  تسه ،  ام  سرتسد  رد  هیمهج  هقرف  مهج و  يارآ  هرابرد  هزورما  هک  یکرادم 

نیا رد  دنا  هتشون  هقرف  نیا  یفرعم  رد  لحن  للم و  بتک  ناگدنسیون  هچنآ  ب -  تسا .  هدنام  زورما  هب  ات  دنا و  هتشون  ناشیا  تادقتعم  در 
هچ درک . دروخ  رب  لماک  طایتحا  اب  تسیاب  یم  هتسد  ود  ره  نیا  ياه  هتشون  اب  یملع  ياهثحب  رد  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  تسا  هتسیاش  هراب 

نانمـشد نافلاخم و  هک  یبلاطم  تحـص  رب  یلیلد  و  دـنا ، هتفر  یـضاق  هب  اهنت  تفگ :  تسیاـب  یم  نیفلاـخم ،  ياـه  هتـشون  هراـب  رد  هکنآ 
هقرف دوجو  هرابرد  دوخ  یملع  ياهثحب  رد  زین  ار  لحن  للم و  يارآ  ناگدنـسیون  ياـه  هتـشون  و  دنتـسین . دـنا  هداد  تبـسن  ناـنآ  هب  هیمهج 

دنـسیون و یم  قیقحت  نودـب  ابلاغ  هک  میتسناد  و  میدـید ،  اه  هقرف  نآ  تادـقتعم  و  هسیوان -  هیئابـس و  نوچمه  هتـشذگ -  نامز  رد  ییاـه 
روهـشم اه  هقرف  نآ  هرابرد  ناگنـسیون  نآ  دوخ  نامز  مدرم  نیب  هک  تسا  نامه  هاگ  دنهد ، یم  تبـسن  اه  هقرف  نآ  هب  هچنآ  رد  ناشکردم 

ام ببس  نیدب  دنتـسین . قلطم  دامتعا  لباق  كرادم  هتـسد  ود  نیا  زا  کی  چیه  یملع  ياهثحب  رد  هک  تسا  حضاو  رپ  نیا  ربانب  تسا .  هدوب 
مهف رد  هیمهج  مهج و  زا  هچنآ  طایتحا ، نیا  هب  ندوب  دیقم  اب  مینک و  یم  دروخ  رب  لماک  طایتحا  اب  دنا ، هداد  تبسن  هیمهج  هب  هک  هچنآ  اب 
هدوب لئاق  ب -  ( 172 . ) دنا هدوب  رکنم  ار  ادخ  نتـشاد  حراوج  اضعا و  هیمهج  مهج و  فلا -  مینک :  یم  نایب  تسا ،  مزال  هدـنیآ  ياهثحب 

د- ( 173 . ) دشاب یم  دوخ  لاهفا  هب  روبجم  رشب  هدرک و  قلخ  ادخ  ار  رشب  لاعفا  دنا  هدوب  لئاق  ج -  تسا .  قولخم  تسین و  میدق  نآرق  دنا 
هتـسناد یم  وا  باختنا  رب  ناناملـسم  عامجا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  ییاناد  ار  تماما  طرـش  مهج  دـنا : هتفگ 

هفوک هب  ینامز  مهج  ( 175  . ) تسا هدوب  زرحموبا  شا  هینک  و  خـلب ،  لـها  زا  دزا و  هلیبـق  هدرک  دازآ  مهج  مهج  یناگدـنز  ( 174  . ) تسا
(177  ، ) هتـشاد ولغ  ادخ  مسجت  رد  هک  نامیلـس  نب  لتاقم  اب  هتـشگ و  زاب  خلب  هب  راب  رگید  و  ( 176 ( ؛  هتـشاد یتارظانم  هفینحوبا  اب  هتفر و 

هدوب رایسب  هینمـس  ذمرت  رد  ( 178 . ) دیامن دیعبت  ذمرت  هب  ار  مهج  ات  هتـساوخ  خـلب  مکاح  زا  لتاقم  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  هتـشاد  یتارظانم 
رد یمالسا  حتف  ناوا  رد  دنا  هتفگ  ( 179 . ) دنتشادن نامیا  رگید  يدوجو  هب  يدام  ماسجا  ریغ  دندوب و  ییادوب  لصا  رد  هنیمـس  دنیوگ  دنا .

. دنک ناملسم  ار  نانآ  تسا  هتـسناوت  هینمـس  اب  هرظانم  اب  مهج  ( 180 . ) دنا هتـشاد  دبعم  هدزاود  هدوب و  اجنآ  رد  ییادوب  بهار  رازه  ذـمرت ،
تموکح نارود  رخاوا  هک  مهج  نامز  رد  مهج  یسایس  كرحت  ( 182  . ) تسا هتشاد  هرظانم  هبتاکم و  زین  هلزتعم  اب  مهج  دنا : هتفگ  ( 181)

زا یکی  دش . اپ  رب  ییاهشروش  یمالسا  ياهروشک  رد  دندوب و  هدمآ  هوتس  هب  تموکح  ياهاگتسد  متـس  زا  مدرم  ياه  هدوت  دوب ، هیما  ینب 
ادـخ و باتک  هب  لمع  هب  ار  مدرم  درک و  ماـیق  يرجه  لاس 116  رد  يو  دش . اپ  رب  یمیمت  جیرـس  نب  ثراح  یگدرکرـس  هب  اهـشروش  نآ 

رفن رازه  تصـش  هب  وا  رکـشل  رامـش  دـنیوگ  درک . توعد  کلملادـبع ،  نب  ماشه  يوما ،  هفیلخ  علخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنس 
هدزاود دومن و  رارف  ناتـسکرت  هب  دروخ و  تسکـش  ورم  رهـش  گنج  رد  سپـس  درک . حتف  ار  ناقلاط  ناجزج و  خلب و  ياهرهـش  و  دیـسر ،

نآ رد  هک  ار  يا  هعلق  هیما  ینب  رکـشل  يرجه  لاس 118  رد  تسا .  هدیگنج  هیما  ینب  رکشل  اب  اهکرت  کمک  اب  هاگ  هتـسیز ،  اجنآ  رد  لاس 
رد هدرک و  ریـسا  کچوک  گرزب و  زا  ار  رگید  مدرم  یمامت  و  دندرک ؛ ماع  لتق و  ار  نانآ  یگمه  دـندرک و  حـتف  دـندوب  ثراح  ناگتـسب 

يارب کـلملا  دـبع  نب  دـیلو  نب  دـیزی  يوما  هفیلخ  زا  يرجه ،  لاس 126  رد  ناسارخ  یلاو  رایـس  نبرـصن  دنتخورف . یگدرب  هب  خـلب  رازاب 
ثراح هب  هکنیا  دومن و  يو  هب  يرایمه  داهنـشیپ  ثراح  هب  يوما  یلاو  تشگزاب .  ورم  هب  ثراح  داتـسرف . يو  دزن  تفرگ و  ناـما  ثراـح 

زا لاس  هدزیـس  ملظ ،  عفد  رکنم و  راکنا  يارب  نم  : ) داد ماغیپ  یلاو  هب  تفریذپن و  ثراح  دـهدب . رانید  رازه  دـص  ناتـسا و  کی  تموکح 
ادخ و باتک  هب  مهاوخ :  یم  وت  زا  نم  ینک ؟!  یم  توعد  نآ  هب  ارم  نونکا  وت  متـسین .  نآ  تاذل  ایند و  بلاط  نم  مدـش .  رود  رهـش  نیا 

یم گنج  وت  نانمـشد  اب  هدـمآ و  ترکـشل  رد  نم  يدرک ،  نینچ  رگا  يرامگب .  مدرم  رب  تریـس  کین  نایلاو  ینک و  لـمع  ربماـیپ  تنس 
تنـس ادخ و  باتک  هب  ندرک  لمع  يارب  ار  دوخ  توعد  هراب  رگید  ثراح  تفریذپن .  ار  وا  هتـساوخ  ناسارخ  یلاو  رایـس  نب  رـصن  منک ). 

لاس 128 رد  ثراح  دش . تسدمه  وا  اب  مهج  نب  ناوفـص  نامز  نیا  رد  دروآ . مهارف  يرکـشل  درک و  دیدجت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رپ شورخ و  رپ  يدرم  مـهج  ( 183 . ) دنتشک دندرک و  ریـسا  زین  ار  مهج  نب  ناوفـص  نآ  زا  سپ  و  دش ؛ هتـشک  هدروخ و  تسکـش  يرجه 
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نانآ هدیقع  در  رد  زیچ  ره  زا  شیب  افلخ ، بتکم  ناثدحم  اب  وا  فالتخا  تسا .  هدوب  دوخ  هدیقع  رـشن  هار  رد  هوتـسن  يدـهاجم  كرحت و 
نیثدحم و  ( 184  ) تسا هدوب  رایـسب  یناوریپ  ار  مهج  دوب . نآ  ندوبن  قولخم  نآرق و  ندوـب  میدـق  زین  ادـخ و  هیبـشت  میـسجت و  دروـم  رد 

241 ه) م :   ) لبنح نب  دمحا  فیلات  هقدانزلا )  هیمهجلا و  یلع  درلا   ) اهنآ نیرتمیدق  دیاش  هک  دنا  هتشون  وا  رب  رایسب  ياه  هیدر  افلخ  بتکم 
زا کی  مادک  کنیا  رد  و  تسا .  رگیدکی  هباشم  ناشیارآ  دیاقع ، یضعب  رد  تسا و  هدوب  هرصاحم  لازتعا  بهذم  ناسسوم  اب  مهج  دشاب .

بتکم نادرگاش  زا  یلاعت -  يراب  مسجت  هب  لوق  یفن  دننام  ار -  دیاقع  زا  یـضعب  ود  ره  میدـقتعم :  ام  و  ( 185  ) تسا هتفرگ  ارف  يرگید 
ناشیا يارآ  هلزتعم و  هب  يا  هراشا  کنیا  میا .  هدرک  نایب  هتفشآ  روط  هب  زین  ار  دیاقع  نآ  هچ  رگا  دنا ؛ هتفرگ  ارف  مالـسلا  هیلع  تیبلا  ارهزلا 

(186 . )
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دازآ هفیذـحوبا و  شا  هینک  يو  تسا .  هدوـب  131 ه ) م :   ) لازغ ءاطع  نب  لصا و  و  داـهن ، اـنب  ار  لازتعا  بهذـم  هک  یـسک  نیلوا  دـنیوگ 
یم رضاح  110 ه ) م :   ) يرـصب راسی  نب  نسح  سرد  هزوح  رد  تشاد و  انکـس  هرـصب  رد  وا  دوب . موزخم )   ) اـی هبـض )   ) برع هلیبق  هدرک 

 ( لازتعا  ) ار يریگ  هرانک  یبرع ،  نابز  رد  درک . يریگ  هرانک  وا  سرد  زا  يداقتعا ،  لـئاسم  یـضعب  رد  رظن  فـالتخا  رثا  رد  اهدـعب  دـش .
نب لصا  و  دنا . هداهن  مان  لازتعا )   ) ار ناشیا  بهذم  و  هلزتعم )   ) ار بهذم  نیا  لها  ببـس  نیدـب  و  لزتعم .)   ) ار هدـننک  تلزع  و  دـنیوگ ،

هفوک نمی و  ناسارخ و  هطخ  هب  نینچمه  و  داتسرف ، سلدنا -  ات  هیردنکسا  ینعی  برغم -  راید  هب  ینیغلبم  لازتعا  بهذم  رـشن  يارب  ءاطع 
هدرک دازآ  142 ه ) م :   ) دیبع نب  رمع و  دوب . دـیبع ) نب  ورمع   ) دومن يوریپ  وا  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  ( 187  . ) یمالسا ياهرهش  رگید  و 

درک و كرت  ار  يرصب  نسح  سرد  ءاطع  نب  لصاو  توعد  رثا  رد  یلو  دش ؛ یم  رضاح  يرـصب  سرد  رد  دوب و  هرـصب  نکاس  میت و  هلیبق 
یم هیمهج  دـننام  زین  و  دـندوب . ادـخ  نتـشاد  حراوج  اـضعا  رکنم  هیمهج ،  دـننام  هلزتعم  هلزتـعم  يارآ  ( 188 . ) دییارگ لازتعا  بهذـم  هب 

هن دشاب  یم  ناگدنب  زا  ادخ  ناگدنب  لاعفا  دنتفگ  هدوب و  هیمهج  فلاخم  ربج  هدیقع  رد  نانآ  تسا .  قولخم  تسین و  میدق  نآرق  دـنتفگ :
رد وا  نامز  رد  دومن و  دـیدش  تفلاخم  نانآ  اب  لکوتم  یلو  دـندوب ؛ ومن  رد  یـسابع  هفیلخ  لکوتم  ناـمز  اـت  هقرف  نیا  ( 189 . ) دنوادخ زا 

اریخا و  دوب ؛ ریاد  يرکف  هزرابم  نرق  دنچ  ات  ثیدح  لها  يرعـشا و  بتکم  اب  نانآ  نیب  لکوتم ،  نارود  زا  سپ  ( 190 . ) دنتفرگ رارق  راشف 
کنیا و  دنزاس . ضرقنم  ار  هلزتعم  دنتسناوت  تفالخ ،  هاگتـسد  ینابیتشپ  اب  ثیدح  لها  اهیرعـشا و  هیکرت ،  رد  اهینامثع  تفالخ  رـصع  رد 

. اهیرعشا ثیدح و  لها  هقرف  ود  حرش 
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زا هک  ماکحا  ربارب  رد  هفینحوبا  هکنیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  هب  هفینحوبا  دیدش  یتمرح  یب  هب  میتشاد  يا  هراشا  هتـشذگ  رد 
حلاصم ناسحتـسا و  سایق و  مان :  هب  دوب  هدرک  سیـسءات  يدـعاوق  ماکحا  جارختـسا  يارب  دوب ، هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

نآ رد  دنناد و  یم  ادخ  تافص  ثیداحا  ار  اهنآ  ثیدح  لها  هک  ییاهتیاور  همه  هلزتعم  هیمهج و  هکنیا  هب  میتشاد  يا  هراشا  زین  و  هلسرم . 
ار همه  يرهاظ  يانعم  نیثدحم  هکنانچنآ  رگید ، ناکم  هب  یناکم  زا  دنوادخ  لاقتنا  ادخ و  نتـشاد  حراوج  اضعا و  هب  تسا  هدـش  حیرـصت 

ربارب رد  ثیدح  نارادفرط  اجیردت  و  دـش ؛ داجیا  يرکف  ياهیریگرد  اه  هقرف  نآ  نیثدـحم و  نیب  هجیتن  رد  دـنتفریذپ . یمن  دـنتفریذپ ، یم 
نب دمحا  ثیدح  لها  ههبج  رد  درف  نیرتروهـشم  دش . سیـسءات  ثیدح )  لها   ) مان هب  دیدج  يا  هقرف  دـندومن و  يریگ  ههبج  اه  هقرف  نآ 
زین يرگید  ياهباتک  و  دراد ؛ مان  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  هک  هدومن  فیلءات  ثیدـح  رد  اوتحم  رپ  یباتک  يو  دـشاب . یم  241 ه ) م :   ) لبنح
نب دمحا  ترهش  ببس  ( 191 . ) دشاب یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  باتک  هیمهجلا و  یلع  درلا  باتک  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد 

دیسر و دوخ  جوا  هب  218 ه ) م :   ) یـسابع هفیلخ  نومءام  نارود  رد  هک  دشاب  یم  نآرق  ندوب  قولخم  هب  هدیقع  در  رد  وا  تمواقم  لبنح ، 
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ار لبنح  نب  دمحا  227 ه ) م :   ) مصتعم نومءام ،  زا  سپ  دندرک . یم  نآرق  ندوب  قولخم  هب  لوق  رب  راداو  هجنکـش  اب  ار  املع  نامز  نآ  رد 
ارف 247 ه ) م :   ) لکوتم نامز  هکنیا  ات  دش ؛ وا  يارب  یشیاشگ  232 ه ) م :   ) قثاو نامز  رد  و  درک . ینادنز  یتدم  شا  هدیقع  نیمه  ببس  هب 

. دندش اریذپ  ار  وا  يربهر  رایسب  یقلخ  ببـس  نیدب  و  تشاد .  یمارگ  ار  لبنح  نب  دمحا  دش و  نآرق  ندوب  میدق  هب  لئاق  لکوتم  دیـسر و 
دوخ هب  ار  ندوب  تعامج  تنـس و  لها  مان  ثیدح  لها  تفرگ و  تدش  هلزتعم  ثیدح و  لها  نیب  گنج  لبنح ،  نب  دمحا  زا  سپ  ( 192)

تفلخ و روتـسد  هب  نآ  راشتنا  ینانوی و  هفـسلف  همجرت  ببـس  هب  ناوا ،  نیمه  رد  دندش . هناگادج  صخـشم و  يا  هقرف  دنداد و  صاصتخا 
یبتک و ياهجاجتحا  تارظانم و  رب  ینایامن  رثا  دش و  عیاش  ناناملـسم  نیب  ناشیا  لالدتـسا  شور  هفـسالف و  يرکف  شور  ناشیا ،  عیجـشت 
 ، شور نیا  راشتنا  تفگ  ناوت  یم  و  دـیدرگ . ناناملـسم  هیملع  ياه  هزوح  رد  مـالک  ملع  سیـسءات  اـشنم  دوخ  دراذـگ و  هلزتعم  یهاـفش 
 . مییامن یم  نایب  هکنانچ  دش ؛ داجیا  افلخ  بتکم  رد  يرعشا  هقرف  هک  دوب  ناوا  نیمه  رد  و  دش ، نیثدحم  ییارگ  هقرف  ببس  شیب  زا  شیب 
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ملهچ لاس  اـت  دوب و  يرعـشا  یـسوموبا  لـسن  زا  يو  دنـشاب . یم  324 ه ) م :   ) يرعـشا لیعامـسا  نب  یلع  نسحلاوـبا  ناوریپ  يرعـشا  هقرف 
ورمع ءاطع و  نب  لصاو  هلزتعم ،  بهذم  سسوم  ود  دننامه  سپس  ( 193 . ) دوب 303 ه ) م :   ) یلزتعم یئابج  درگاش  هرصب و  نکاس  شرمع 

زا زین  يرعـشا  دندومن ، سیـسءات  ار  هلزتعم  بهذم  دندرک و  يریگ  هرانک  وا  زا  سپـس  دـندوب و  يرـصب  نسح  نادرگاش  زا  هک  دـیبع ، نب 
دادغب هب  يرعـشا  نآ  زا  سپ  درک . ثیدح  هب  عوجر  هب  توعد  ناثدـحم  دـننام  و  ( 194  ) درک يریگ  هرانک  دوخ  یلزتعم  داتـسا  يدرگاش 

رب هشوت  زین  هلزتعم  مالک  ملع  زا  درب ، یم  هرهب  ناثدحم  ثیدح  زا  هکنانچمه  شتارظانم ،  يارب  نکیل  دوب ؛ اشوک  ناثدـحم  در  رد  تفر و 
یم لبنح  نب  دـمحا  بتکم  جورم  ار  دوخ  وا  هکنیا  اب  اذـل  و  درک . یمن  قفو  ثیداحا  رهاظ  اـب  شدـیاقع  يدراوم  رد  و  ( 195  ) تشاد یم 

سرد رد  وا  روـضح  رثا  رد  یلو  دـنتفریذپن . ار  وا  لـبنح -  نـب  دــمحا  بـتکم  وریپ  نیثدــحم  اـصوصخ  و  نیثدــحم -  یگمه  تـسناد ، 
یلاح رد  دندیدرگ ، يرعشا  هدیقع  رد  دندرک ، یم  يوریپ  یعفاش :  زا  هقف  رد  هک  ینادنمشناد  زا  یهورگ  یعفاش ،  هیقف  يزورم  قاحساوبا 

بهذم و  دندش : میـسقت  گرزب  بهذم  ود  هب  دیاقع  رد  افلخ  بتکم  هنوگنیدب  و  دندوب . هلزتعم  وریپ  دیاقع  رد  نانآ  زا  رگید  یهورگ  هک 
نب دمحا  بتکم  نامز  رورم  اب  دندش . رگید  یهقف  بهاذم  یعفاش و  یکلام و  یفنح و  بهذـم  وریپ  هقف  رد  و  يرعـشا ؛  بهذـم  هلزتعم و 

هب ناناملـسم  فلتخم  ياه  هقرف  تارظانم  دـعب ، هب  يرجه  مراـهچ  نرق  زا  دـمآ . رامـش  هب  اـفلخ  بتکم  یهقف  بهاذـم  هرمز  رد  زین  لـبنح 
نیا رد  دیدرگ . هقرف  ود  نیا  زا  ثیدح  لها  ندـش  رود  ببـس  دوب ، نایامن  هلزتعم  هرعاشا و  تارظانم  رد  هک  رما  نیا  دوب . مالک  ملع  شور 

 ( کیلامم ماکح   ) زا يرادـق  دـنب  سربیب  رهاظ  کـلم  يرجه ،  لاس 665  رد  هکنیا  ات  دـش . رـشتنم  اـفلخ  بتکم  رد  یهقف  بهاذـم  ناوا ، 
هب ات  مکح  نیا  و  ار . يرعشا  بهذم  زین  دیاقع  رد  تخانش و  تیمسر  هب  ار  یلبنح  یعفاش و  یکلام و  یفنح و  یهقف  بهذم  راهچ  ( 196)

(197  . ) تسا جیار  افلخ  بتکم  ناوریپ  رد  زورما 
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هکنیا اب  وا  درک . ماـیق  ناناملـسم  ياـه  هقرف  همه  هیلع  لـبنح ،  نب  دـمحا  بتکم  زا  728 ه ). م :   ) هـیمیت نـبا  يرجه ،  مـتفه  نرق  رخاوا  رد 
زا يزور  هک  اجنآ  ات  تشاد .  ولغ  مسجت  هب  هدیقع  رد  يو  ( 198  . ) تسناد یم  دهتجم  ار  دوخ  دوب ، هدرک  مالعا  داهتجا  باب  افلخ  بتکم 

لـسوت و يو  ( 199 . ) دـیآ یم  نییاپ  نامـسآ  هب  لوا  نامـسآ  زا  نینچ  نیا  دـنوادخ  تفگ :  و  دـمآ ، نییاپ  هلپ  ود  هلپ و  کـی  ربنم  يـالاب 
. درک یم  در  زین  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  هیمیت  نیا  ( 200  . ) تسناد مارح  ار  دمحم ) ای   ) نتفگ هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هثاغتسا 

ماما هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  لیلد  هب  دنتفگ : هتـسناد و  ماما  اب  وا  ینمـشد  لیلد  هب  ار  راکنا  نآ  افلخ  بتکم  ياملع  هک  اجنآ  ات 
 ، هیردنکسا هرهاق و  قشمد و  رد  افلخ  بتکم  ياملع  ( 201 . ) دشاب یم  قفانم  هیمیت  نیا  قفانمالا )  کضغبیال   : ) هدومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
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زا سپ  ( 202 . ) دنا هداد  یم  هبوت  دوخ  دیاقع  زا  ار  وا  زین  هاگ  و  دنداد . وا  سبح  هب  اوتف  دندومن و  اوتف  دـندومن و  هرظانم  وا  اب  راب  نیدـنچ 
یم ناینیشیپ )   ) بلس زا  يوریپ  هک  يا  هقرف  ینعی :  دندیمان ؛ یم  هیفلـس )   ) ار دوخ  دنداد و  بقل  مالـسالا  خیـش  ار  وا  شناوریپ  هیمیمت  نبا 
یم لبنح -  نب  دمحا  دـننام  يرجه -  موس  مود و  لوا و  نرق  نیثدـحم  زا  یـضعب  نیعبات و  هباحـص و  فلـس ،  ار  نانآ  دوصقم  و  دـنیامن .

هب ات  لوا  نرق  هس  زا  سپ  ار  رگید  ناناملسم  همه  و  نمادکاپ ،  نموم و  ار  دوخ  دنراد ؛ نشخ  يراتفر  ناناملـسم  ریاس  اب  هیفلـس  هقرف  دشاب .
(203 . ) دنناد یم  راذگتعدب  هارمگ و  زورما ،

هیباهو هقرف   - 6

رتدیدش ار  هیمیمت  نبا  توعد  و  درک ، مایق  ناناملسم  هیلع  1207 ه ) م :   ) باهولا دبع  نب  دمحم  يرجه ،  مهدزاود  نرق  رد  هیفلس  هقرف  زا 
زا تعافش  بلط  و  تعدب ،  ار  روبق  ترایز  باهولادبع  نب  دمحم  دنمان . یم  هیباهو )   ) ار وا  اوریپ  هقرف  درک . دیدجت  هیمیمت ،  نبا  دوخ  زا 

كرش ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لسوت  هثاغتـسا و  رد  دمحم ) ای   ) نتفگ و  تلالـض ،  شتافو  زا  سپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نیکرـشم كرـش  دـیوگ : یم  و  دـناوخ ؛ یم  كرـشم  هیمیت ،  نبا  ناوریپ  زج  ار ، زورما  هب  ات  موس  نرق  زا  سپ  ناناملـسم  همه  و  دـناد ؛ یم 

تهج هس  زا  هیفلـس  هقرف  اب  تیباهو  هقرف  ( 204 . ) دشاب یم  تیلهاج  نامز  نیکرـشم  كرـش  زا  رتدیدش  اهناملـسم -  همه  ینعی  ام -  نامز 
هب ای  دنریذپب ، ار  تیباهو  ات  اهناملسم  همه  لتق  نتسناد  بجاو   - 2 هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  دیدش  یتمرح  یب   - 1 دنراد : قرف 

مالسا دالب  ار  اهیباهو  دالب  نیکرشم و  دالب  ار ، ناناملسم  دالب  لیلد  نیمه  هب  و  دنوش . تسرپ  اتکی  دنرادرب و  تسد  كرش  زا  ناشیا :  لوق 
ره اب  ار  اهیباهو  همه  دـشخب و  یم  دنتـسین  كرـش  لها  هک  ار  ناشیا  ناهانگ  همه  دـنوادخ  دـندقتعم ،  - 3 دنناد . یم  دـیحوت  لها  دالب  و 

هثحابم اهیباهو و  تاقبط  همه  اب  ترشاعم  جح و  هب  فرشت  رفس  هد  رد  بناج  نیا  رما  هس  نیا  درب . یم  تشهب  هب  دنـشاب  هتـشاد  هک  یهانگ 
رب نانیا  لیلد  هک  ما  هدیسر  نیا  هب  نآ  ببس  ییوجیپ  رد  ما و  هدینـش  نانآ  زا  هدومن و  هدهاشم  ناشیا  راتفگ  راتفر و  رد  نانآ ،  اب  هرظانم  و 

دوخ تادهاشم  زا  يا  هنومن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  ناشیا  دـیدش  یتمرح  یب  دروم  رد   - 1 تسا :  لیذ  رارق  هب  داهنشیپ  نیا 
هدیـسوپ و رـشب  ریاس  داسجا  دننام  تافو  زا  سپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كرابم  دسج  نانآ  ما .  هدومن  نایب  هتـشذگ  ياهثحب  رد  ار 

لیلد دیوگ : فلوم  دنتسین ! لئاق  رشب  ياهربق  رگید  رب  ترـضح  نآ  كرابم  ربق  يارب  يزایتما  یمارتحا و  چیه  و  دنرادنپ ! یم  هدش  كاخ 
و ( 205 . ) دنایامن یم  رت  نییاپ  زین  يداع  ناسنا  کی  زا  یتح  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیـصخش  هک  دشاب  یم  یثیداحا  رد  شنیب  نیا 

ایادخ انث :).... يربق و  لعجتال  مهللا  : ) دومرف هک  دنا  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  تسا  یغورد  تایاور  نآ  رد  نینچمه 
باب رد  ار  ثیدح  نیا  ندوب  لوعجم  ام  دنا . هداد  رارق  دجاسم  ار  دوخ  ناربمایپ  روبق  هک  ار  یموق  دنک  تنعل  يادخ  هدم .  رارق  تب  ارم  ربق 

، اهناملسم همه  لتق  نتسناد  بجاو  دروم  رد   - 2 میا .  هتـشاد  نایب  نیتسردملا  ملاعم  لوا  دلج  رد  ءایبنالا ) روبق  یلع  ءانبلا  لوح  فالخلا  )
ناهانگ همه  دنوادخ  دـندقتعم   - 3 تسا .  نشور  ناـشیاهرادرک  اهراتـشون و  اـهراتفگ و  رد  و  میدومن ،  هراـشا  شنیب  نیا  لـیلد  هب  ـالبق 
مارحلا هللا  تیب  جاجح  زا  مراد :  یم  نایب  ما  هدید  هدینـش و  دوخ  هک  ار  يا  هنومن  دروم  نیا  رد  دنور . یمن  منهج  هب  دزرمآ و  یم  ار  ناشیا 

رب هزرل  مدینـش ،  ار  عیاقو  یـضعب  هک  راب  نیلوا  رد  و  دـندرک ؛ یم  لقن  مرتحم  مرح  ود  رد  اـهیباهو  زا  ار  اـشحف  باـکترا  هک  مدوب  هدـینش 
هـشیمه مدوب و  هدید  دوش ، یم  هدرمـش  تیـصعم  ناشدوخ  دزن  هک  یلامعا  باکترا  رد  ار  ناشیا  يرگ  یلاباال  زین  بناج  نیا  داتفا . ممادنا 

، اشع برغم و  زامن  نیب  فیخ ،  دجسم  رد  يرفس  رد  هکنآ  ات  مدرب .  یم  رس  هب  اهنآ  رد  اشحف  راشتنا  ببس  مهف  یپ  رد  مدوب و  تفگش  رد 
ار كرش  عاونا  هکنآ  زا  سپ  يو  تفگ .  یم  نخس  رکش  رما  رد  دوب و  هداتـسیا  ربنم  رب  بیطخ  متـسشن .  يدوعـس  بیطخ  کی  ظعو  ياپ 

یفعش دجو و  لاح  اب  رخآ  رد  روبق و - ... لها  يارب  ندرک  رذن  و  هللا ،  لوسر  ای  نتفگ  دننام : درمش -  رب  دنتـسه  بکترم  اهیباهو  ریغ  هک 
هانگ زا  رپ  ار  ایند  نک !  هانگ  یهاوخ  یم  هچ  ره  نم !  هدـنب  دـیوگ : یم  دـنوادخ  هدومرف :  ربمایپ  تفگ :  دوب  هداتـسیا  هکنانچمه  صاخ ، 

تلاح ( 206  ! ) شابن كرـشم  طقف  مهد ؛  یمن  یتیمها  چـیه  ینعی  یلاباالو )   ، ) مزرمآ یم  ارت  ناهانگ  همه  نم  شابن ،  كرـشم  اـما  نک 
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ساسحا هدش و  ماک  نیریش  ربنم  يالاب  نامه  دروآ و  رظن  رد  ار  اهتیصعم  یـضعب  ایوگ  هک  مدید  نانچ  ثیدح  لقن  یماگنه  رد  ار  بیطخ 
اهیدوعس باهولادبع و  نب  دمحم  تیباهو :  خیرات  زا  يا  همش  نایب  کنیا  و  اهیباهو . شنیب  زا  دوب  يا  همـش  دش  نایب  هچنآ  دنک ! یم  تذل 

دوعس و شرـسپ  زا  سپ  و  دومن . يوریپ  باهولادبع  نب  دمحم  زا  دجن  هیع  رد  ریما  دوعـس  نب  دمحم  يرجه ،  مهدزاود  نرق  مود  همین  رد 
ناشیا ضارعا  کته  لاوما و  بلس  ناناملسم و  سوفن  لتق  دندرک و  یم  هلمح  ناناملسم  لیابق  هب  هللا ،  لیبس  یف  داهج  ناونع  هب  شناوریپ 

هک دنا  هدرک  لاوما  بلس  هتشک و  ار  ناناملسم  زا  ردقنآ  زورما ، هب  ات  نامز  نآ  زا  و  دندش . یم  بکترم  هللا ،  لیبس  یف  داهج  ناونع  هب  ار ،
. دوب لاس 1407  جح  مسارم  رد  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  زا  رفن  دصراهچ  زا  شیب  ماع  لتق  نآ  نیرخآ  و  دنا ؛ هدرک  هایس  ار  خیرات  تاحفص 

عوضوم مالـسلا  هیلع  تیبلا  لـها  بتکم  رد  اـما  و  دوب . ناـنآ  قرف  نیرتروهـشم  میدرک ،  رکذ  اـفلخ  بتکم  زا  اـجنیا  اـت  هک  يا  هقرف  دـنچ 
. درک میهاوخ  نایب  یلاعت -  هللا  ءاش  نا  نیا -  زا  سپ  هک  تسا  نانچ  ییارگ  هقرف  فالتخا 

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  تدحو  مود :  ثحب 

همدقم

نامتک هلآ ب -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يایـصوا  نییعت  فلا -  مییامن :  هجوت  لیذ  عوضوم  جنپ  هب  تسخن  دراد  ترورـض  ثحب ،  نیا  رد 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يایـصوا  نییعت  رثا  هشیپ د - متـس  تموکح  هیلع  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  ياهمایق  ثیدح ج - 

 : عوضوم دنچ  نیا  نایب  حرش و  کنیا  عیشت  هعیش و  تخانش  ثیدح ه -  نامتک  رثا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يایصوا  نییعت  فلا - 

رضاح ناناملسم  هک  اجنآ  زا  و  دننک . نایب  مدرم  نآ  يارب  ار  دوخ  رصع  مدرم  یعرش  فیلکت  هک  تسا  نآ  ایصوا  ایبنا و  یغیلبت  هفیظو   - 1
زور نیلوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنـسانشب ، ار  دوخ  ربمایپ  زا  سپ  ماما  هک  دندوب  نآ  دنمزاین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  رد 

همادا رما  نیا  درک . یفرعم  دوخ  یـصو  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  درک ، توعد  مالـسا  هب  دوـخ  هناـخ  رد  ار  مشاـه  ینب  هک  مالـسا ،  هب  توـعد 
رما یلو  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  رضاح ، ناملسم  رازه  اههد  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مخ ،  ریدغ  زور  رد  هکنآ  ات  تشاد 
نانآ هب  یقرط  هب  ار ، دوخ  زا  دـعب  مدرم  یعرـش  فیلکت  تسیاب  یم  ناربماـیپ   - 2 دومرف . یفرعم  دوخ ، زا  دعب  ادـخ  بناج  زا  هدـش  نییعت 
زور ات  مالسلا  هیلع  بلاط  نب  یلع  زا  سپ  مدرم  رمالاولوا  دوخ و  يایـصوا  نییعت  رما  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنیامن . غیلبت 
مود داد . تراشب  دشاب ، مدرم  ماما  نیرخآ  وا  کنیا  و  جع )   ) دوعوم يدهم  روهظ  هب  مکی -  دومرف : غیلبت  نینچ  تیمها  بسح  هب  تمایق ، 
ماما زا  سپ  ماما  ود  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  موس -  دومرف . نایب  دنشاب ، یم  ماما  هدزاود  هک  ار  ناشیا  دادعت  - 

رد زین  دومرف . نایب  يراصنا ،  هللادـبع  نب  رباج  دـننام  هباحـص ،  زا  یـصاوخ  هلیـسو  هب  ار  ماما  هدزاود  ياهمان  مراـهچ -  دومن . یفرعم  لوا 
دوجو ناشلاوحا  زا  ییاهییوگـشیپ  ناماما و  ياهمان  دومرف ، میلـست  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  یـصو  نیلوا  هب  هک  ییاه  هتـشون 

تمکح تسا .  هدومرف  غیلبت  یـصوصخ  وحن  هب  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدوبن و  یناـگمه  یمومع و  غیلبت ،  نیا  تشاد . 
نآ يارب  زین  ناماما  زا  کی  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  درک . میهاوخ  ناـیب  یلاـعت -  هللا  ءاـش  نا  هدـنیآ -  رد  ار  غیلبت  عون  نیا 
هب تراشب  زین  هدومن و  یفرعم  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  دـندوب ، يدـعب  ماما  تخانـش  دـنمزاین  هتفریذـپ و  ار  ناشیا  تماما  هک  نایعیـش  زا  هتـسد 

. دنتفگ یم  نخس  زین  ماما  هدزاود  یقاب  زا  دوخ  باحصا  زا  یضعب  يارب  دنداد و  یم  جع )   ) دوعوم يدهم  روهظ 

ثیدح نامتک  ب - 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  نتشون  زا  يرجه ،  لوا  نرق  رخآ  ات  افلخ  هنوگچ  دش  مولعم  هتشذگ  ياهثحب  رد  افلخ  بتکم  رد  الوا - 
روص هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثیدـح  يرجه ،  متفه  نرق  رخآ  اـت  زین  بتکم  نیا  نادنمـشناد  نآ  رب  هفاـضا  دـندرک . يریگوـلج 
لها هب  تبـسن  سبح  هجنکـش و  راتـشک و  لامعا  رثا  رد  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  اـثلاث -  ( 207 . ) دـندرک یم  نامتک  نوگانوگ 
قداص ترضح  رصع  لوا  مالسلا و  هیلع  رقاب  ترضح  رـصع  رخآ  رد  هک  یهاتوک  تدم  زج  بتکم  نیا  ناشناوریپ ،  مالـسلا و  هیلع  تیبلا 

هدش هداهن  تعیدو  هب  ناشیا  دزن  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  دنا  هتسناوتن  دنا و  هدوب  دیدش  هیقت  راچد  هشیمه  دوب ، مالسلا  هیلع 
. دننک رشن  لماک  روط  هب  دوب ،

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  ياهمایق  ج - 

مایق  - 1 تفرگ :  یم  تروص  ملاظ  تموکح  هیلع  مایق  هنوگ  ود  ناشناوریپ  مالسلا و  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  مالسلا  هیلع  همئا  رصع  رد 
مایق مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  لوا  هتـسد  ياهمایق  هلـسلس  رـس  تیودـهم  ماـن  هب  ماـیق  رکنم 2 -  زا  یهن  فورعم و  هـــب  رما  يارب 

میلست هیفنحلا  نب  دمحم  هب  هک  دوخ  همانتیصو  رد  ار  دوخ  مایق  ببس  شترضح  تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ادهـشلادیس  ترـضح 
نیا زج  تسا و  نیا  رکنملا :) نع  یهنا  فورعملاب و  رما  نا  دـیرا  يدـج .  هما  یف  حالـضالا  بلطل  تجرخ  امنا  : ) دومرف نایب  نینچ  دومن ،

ار مدرم  هاـگچیه  شترـضح  منک .  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوـخ  یم  مدرک .  جورخ  مدـج  تما  راـک  حالـصا  یپ  رد  هک  تسین 
. دوب لوا  عون  زا  مایق  نیرتزراب  نیلوا و  نیا  و  دننک . مایق  تموکح  لیکشت  تفالخ و  هب  ندیسر  يارب  ات  دننک  تعیب  وا  اب  هک  درکن  توعد 

هیلع قداص  رفعج  ماما  راتفگ  زا  مایق  نیا  عون  دوب . میهاربا  شردارب  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لسن  زا  هللادبع  نب  دمحم  مایق  مود ،  هنومن 
: دومرف باوج  رد  ترضح  ماگنه  نآ  رد  دوش . یم  راکشآ  دننک ، تعیب  شرسپ  اب  تساوخ  ماما  زا  هک  هاگنآ  دمحم  ردپ  هللادبع  هب  مالسلا 

فورعملاـب رماـبل  و  هللا ،  ابـضغ  هجرخت  نا  دـیرت  اـمنا  تنک  نا  و  هناوا .  اذـهال  و  هب ؛  سیلف  يدـهملا ،  وه  اذـه  کـنبا  نا  يرت  تنک  نا  )
يدهم نامه  تدنزرف  نیا  هک  يرادـنپ  یم  رگا  ( 208 ( : ) رمالا اذـهب  کنبا  عیابن  انخیـش و  تنا  کعدـنال و  هللا  اناف و  رکنملا ، نع  یهنیو 

ادخ و يارب  بضغ  هار  رد  دنک  جورخ  یهاوخ  یم  هچنانچ  و  دـشاب . یم  يدـهم  نامز  نامز ،  نیا  هن  و  تسین .  يدـهم  وا  هن !  دـشاب ، یم 
نیا يارب  تدنزرف  اب  میراذـگ و  یمناو  یتسه  ام  گرزب  درم و  ریپ  هک  ارت  ام  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنک ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هکنیا 

رد ادهشلادیس  ترضح  شیامرف  زا  تسا .  هدوب  دوعوم  يدهم  مان  هب  اه  هدازماما  مایق  زا  هنومن  کی  مایق  نیا  ( 209  . ) مینک یم  تعیب  راک 
طقف ربمایپ  يایصوا  دوش  یم  مولعم  دنتشادنپ ، یم  يدهم  ار  وا  هک  دمحم  مایق  رما  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  شیامرف  و  دوخ ، رما 

. دنا هتسناد  یم  ادخ  ياضر  قفاوم  حیحص و  ار  فورعم  هب  رما  يارب  مایق 

ثیدح نامتک  ربمایپ و  يایصوا  نییعت  رثا  د -

نیسح ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هباحـص ،  همه  هنیدم و  لها  همه  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  غیلبت  رثا  رد 
یم تساوخ ،  یم  هک  سک  ره  ار ، هبعک  هفیلخ  هیلع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  زا  سپ  دنتخانـش . یم  اـقیقد  ار  هس  ره  مالـسلا ،  هیلع 

ترضح تداهش  زا  سپ  نیاربانب  دوب . نشور  رایسب  رما  نیا  دبایرد و  ار  مدرم  تعیب  هلیـسو  هب  ماما  هفیلخ و  نییعت  تحـص  نالطب  تسناوت 
ندومن میلست  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  سپ  دوب . هدنامن  یهار  تماما  هلـسلس  هب  هدیقع  ءزج  ناناملـسم  يارب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 

اهنآ مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  نتفرگ  لیوحت  و  قارع ،  هکم و  هب  نتفر  ماگنه  هملس ،  ما  هب  ار  تماما  ثیراوم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هک نونکا  ( 210 . ) دسانـشب ار  دوخ  نامز  ماما  هتـسناوت  یم  تسا ،  هتـساوخ  یم  هک  هنیدم  لها  زا  سک  ره  هنیدم ،  هب  تشگزاب  زا  سپ  ار 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  نامتک  ءوس  رثا  هب  يا  هراشا  میدرک ،  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يایصوا  نییعت  رثا  زا  يا  همش 
یلص ربمایپ  يایصوا  هرابرد  هک  یثیداحا  شرتسگ  زا  يریگولج  هژیوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  رشن  زا  افلخ  يریگولج  مییامن : 
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ملظ و زا  رپ  هکنآ  زا  سپ  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  يو  هک  داد  یم  تراشب  دوب و  جع )   ) دوعوم يدـهم  روهظ  هلآ و  هیلع و  هللا 
كرتشم يا  هسلج  رد  سابع -  ینب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هداز  ومع  اه و  هدازماما  هنیدم  رد  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  دوش ، روج 

رد اطخ  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هکنآ  ات  دـننک ! تعیب  دوعوم  يدـهم  ناونع  هب  هللادـبع  نب  دـمحم  اب  اـت  دـندوب  هدـش  عمج 
زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنانچمه  يرگید  زا  سپ  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يایـصوا  نتخانـش  تخاس .  ربخ  اب  ناش  هشیدنا 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  ترضح  رصع  زا  سپ  مدرم  مومع  يارب  نکیل  هدوب ،  نشور  صاوخ  زا  یضعب  رب  هچ  رگا  دوب ، هداد  ربخ  ادخ  بناج 
 . تسا هدوبن  ناسآ 

عیشت هعیش و  تخانش  ه - 

هب نتشاد  نامیا  سپس  و  تیبوبر )  تیهولا و   ) دیحوت هب  نتشاد  نامیا  مالـسا  تسا .  مزال  مالـسا  تخانـش  تسخن  عیـشت ،  تخانـش  يارب 
و هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  هب  اهنآ و  هب  ندرک  لمع  تین  اب  مالـسا ،  يرورـض  ماکحا  هب  نتـشاد  نامیا  و  ناشمتاخ ،  ات  ایبنا  همه 

هللا یلص  ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  عیـشت  و  ( 211 . ) دشاب یم  تمایق  زور  رد  باقع  باوث و  باسح و  ینامسج و  داعم  هب  نتـشاد  نامیا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  دریذپب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  همئا  هلیـسو  هب  ار  ماکحا  دیاقع و  نیا  هلآ  هیلع و 

رـصع رد  و  دشاب ؛ اریذپ  ناشیا  زا  ندرک  يوریپ  مالـسلا و  هیلع  تیبلا  لها  همئا  زا  نتفریذـپ  طرـش  و  دـنک . يوریپ  مالـسلا  هیلع  همئا  هلآ و 
 - دوعوم يدهم  رصع  ات  رما  نیا  تسا  نینچمه  و  دشاب . اریذپ  ناشیا  زا  دسانشب و  ار  ماما  شش  هک  تسا  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

تین و  دشاب ، اریذـپ  نانآ  همه  زا  دسانـشب و  ار  ماما  هدزاود  هک  تسا  نآ  هعیـش  شترـضح  نامز  رد  هک  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  یفرعم  یگنوگچ  تخانـش  يارب  لاثم  دنچ  نونکا  دشاب . هتـشاد  ناشدج  زا  يوریپ  هارمه  هب  ار  نانآ  همه  زا  يوریپ 

یم دـندرک ، یم  یفرعم  هنوگچ  ار  دوخ  زا  دـعب  یـصو  ربماـیپ  يایـصوا  زا  کـی  ره  ربماـیپ  زا  سپ  هکنیا  و  ار ، دوخ  زا  دـعب  يایـصوا  هلآ 
بناج زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  یفرعم  لوا :  هنومن  مییاـمن .  یم  یـسررب  یلاـعت -  هللاءاـش  نا  ار -  یفرعم  هنوگ  ود  نیا  رثا  زین  و  میروآ . 

نآ اب  رباج  ناتساد  ربخ  ود  رد  هکنانچ  دوب ؛ هدومرف  یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  رد  و  ( 212  ) هتشاذگ یم  رس  رب  همامع  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  فلا -  تسا :  هدمآ  حرـش  نیدب  ترـضح 
، دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  هدنامزاب  هناگی  هک  رباج  راک ، نیا  اب  ((! 213  ) رقاب ای  رقاب ! ای   ) تسا هدرک  یم  ادن  هتسشن و  یم  هلآ 

رباج دـنتفگ : یم  مدرم  درک . یم  بلج  دوخ  هب  دـندوب ، هدـمآ  جـح  يارب  رود  ياههار  زا  هک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نارئاز  هجوت 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  نکیل  میوگ ؛  یمن  نایذه  مسق  ادخ  هب  هن  تفگ :  رباج  تسا .  هدش  تفرخ  يریپ  زا  ینعی  دیوگ ! یم  نایذه 

 . ینک یم  كرد  ار  نم  زا  يدرم  وت  ارقب : .) ملعلا  رقبی  یلئامش .  هلئامـشو  یمـسا .  همـسا  ینم .  الجر  كردتـس  کنا  : ) دومرف هک  مدینش 
دیدینش هچنآ  ببس  دوب  نیا  دراد . یم  رب  نآ  يور  زا  هدرپ  دنک و  یم  زاب  ار  ملع  دشاب و  یم  نم  لئامش  وا  لئامش  و  تسا .  نم  مان  شمان 

یلص ربمایپ  هک  تسا  نآ  دشاب ، یم  رقاب  ترضح  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  نیا  رد  هک  رگید  هتکن  ( 214  . ) متفگ یم  هک 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ظفل  نیا  هتشذگ  رد  ام  و  نم .)  زا  درم   ( : ) ینم لجر   : ) تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هراب  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

هار زین  هنیدم  ياه  هچوک  رد  رباج  ب -  دـشاب . یم  نم  راک  مالـسا  غیلبت  رد  وا  راک  ینعی :  هک  دـش  نیا  نآ  لصاح  میدرک و  ینعم  ار  هلآ 
هیلع رقاب  ماما  یفرعم  مود :  هنومن  ( 215 . ) دش یم  هتفگ  هنیدم  لها  وا و  نیب  اهنخس  نامه  زاب  و  درک ؛ یم  ادن  رقاب ) ای  رقاب ! ای   ) تفر و یم 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حالس  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  ياهباتک  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  بناج  زا  مالسلا 
زا مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  ناردارب  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  تافو  زا  دعب  و  داد . مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب  دوخ  تافو  يرامیب  رد 

همه وگتفگ  نیا  هجیتن  رد  درک . ادیپ  ترهش  هنیدم  رد  وگتفگ  نیا  و  دهد ؛ تکرش  اهحالس  اهباتک و  رد  ار  ناشیا  هک  دنتساوخ  شترضح 
ربمایپ دش ، نایب  هچنآ  ربانب  دشاب . یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دزن  هدوب ،  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  طخ  هب  هک  ییاهباتک  دنتـسناد  هنیدم  لها 
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همه باحصا و  همه  هب  تمکح  اب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ات  ار  تیاصو  رما  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  همئا  سپس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
رگید يوحن  هب  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم -  يدهم  ات  مالسلا  هیلع  همئا  ریاس  هرابرد  رما  نیا  نکیل  دنومرف . غیلبت  هنیدم  لها 
هنیدم یلاو  هب  دیسر ، روصنم  هفیلخ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  ربخ  هک  هاگنآ  دوش : نشور  هدنیآ  ربخ  زا  نآ  ببـس  هک  تسا  هدوب 

 - هفیخ 2  - 1 تسا :  هداد  رارق  یـصو  ار  رفن  جنپ  نیا  تشون :  باوج  رد  هنیدـم  یلاو  نزب .  ندرگ  هداد  رارق  یـصو  ار  سک  ره  تشون : 
نیا زا  ( 216  . ) تشک ناوت  یمن  ار  ناشیا  تفگ :  هفیلخ  یـسوم .  ردام  هدـیمح   - 5 یـسوم ،  هللادبع و  شدنزرف  ود  هنیدم 3و 4 -  یلاو 

دنتخاس یم  دیهش  ار  يو  دنتخانـش ، یم  وا  زا  دعب  ماما  ماما ،  تافو  تقو  رد  رگا  مالـسلا ،  هیلع  قداص  ماما  نامز  زا  دوش : یم  مولعم  ربخ 
رما نییعت  رگید  وحن  اما  و  دـش . یمن  ماـجنا  دوب ، هدـش  لوحم  وا  هب  مالـسا  ظـفح  مدرم و  تیادـه  رد  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  يا  هفیظو  و 
یم یفرعم  نایعیـش  صاوخ  هب  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  دوخ ، تایح  لاح  رد  ماما  هک :  تسا  هدوب  نینچ  مالـسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  زا  سپ  تماما 

تسود و دزن  رـصع  ماما  ات  دومرف  یم  يزاس  ببـس  دـنوادخ  دوخ ، رـصع  ماما  ییاسانـش  هب  مدرم  تجاح  ماـگنه  هب  سپـس  ( 217 . ) دومن
دیـشرلا نوراه  دـییامرف : هجوت  دـشاب . یم  اهماما  زا  کی  ره  اب  ماکح  راتفر  نامه  ام  هتفگ  نیا  رب  لـیلد  ددرگ . روهـشم  فورعم و  نمـشد 

هب هدرب ،  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نومءام  دنک . یم  ینادنز  دروآ و  یم  دادغب  هب  هنیدم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
نـسح ماـما  مالـسلا و  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  و  دادـغب ، هب  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  نینچمه  و  دریگ . یم  رظن  ریز  يدـهع  تیـالو  ناونع 

افلخ ایآ  دنشاب . یم  افلخ  دیدش  تبقارم  رظن و  ریز  رمع  رخآ  ات  همئا  نیا  زا  کی  ره  هصالخ  و  دنرب . یم  ارماس  هب  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع 
لها يارب  رما  نیا  دنتسه ؟ دوخ  رصع  نایعیش  ماما  نانآ  دنتسناد  یم  هک  دوب  نآ  زج  ایآ  دنتشاد ؟ همئا  نیا  اب  يراتفر  نینچ  يارب  یلیلد  هچ 

ماما و تارظانم  تاسلج  اـب  صوصخب  تسا ؛  هدوب  نشور  دوب ، رظن  تحت  اـی  ینادـنز  اـجنآ  رد  ماـما  هک  هفیلخ ،  تختیاـپ  لـها  هنیدـم و 
یلص ربمایپ  باحصا  ناگدنامزاب  هنیدم و  لها  زا  قیقحت  اب  دنتـسناوت  یم  زین  نانآ  ( 218 ( ؛ رود ياهرهش  یلاها  اما  و  ماما .  هریـس  هدهاشم 

زا ار  تماما  رما  هک  لاح  نیع  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تیصو  دننک . كرد  ینـشور  هب  ار  رما  نیا  ناشیا ،  نیعبات  هلآ و  هیلع و  هللا 
ار تماما  رما  هکلب  درکن ، داجیا  يا  ههبش  هنوگچیه  نایعیش  يارب  تخاس ،  یمگ  رد  رس  راچد  ار  نانآ  درک و  ناهنپ  تفالخ  هاگتـسد  رظن 
: دیسرپ ربخم  زا  یلامث  هزمحوبا  دیسر ، نایعیش  هب  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  ربخ  هک  هاگنآ  دییامرف : هجوت  تخاس .  رتنـشور 

ربخم نخـس  ات  روصنم . هفیلخ  یـسوم و  هللادـبع و  شدـنزرف  ود  يرآ ،  تفگ :  داد ؟ رارق  یـصو  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  اـیآ 
هاگآ ار  ام  دوخ  گرزب  رـسپ  لاح  زا  ار  ماما  داد و  ناشن  ام  هب  ار  تیاده  هار  هک  ار  ادخ  دمح  تفگ :  دـیدنخ و  هزمحوبا  دیـسر ، اجنیدـب 

. دـندرک لاوس  هزمحوبا  راتفگ  يانعم  زا  تشاد .  یفخم  ار  میظع  رما  درک و  ییاـمنهار  رفعج ) نب  یـسوم   ) کـچوک دـنزرف  هب  تخاـس و 
تماما هتـسیاش  گرزب  رـسپ  هک  دـینامهف  ام  هب  هللادـبع ،  دوخ  گرزب  رـسپ  رکذ  اب  هارمه  یـسوم  دوخ  کچوک  رـسپ  ندرب  مان  اـب  تفگ : 

رگا لاح  تشاد .  ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  یـصو  هفیلخ ،  ندرب  مان  اب  و  تسا .  ماما  وا  هک  دـینامهف  ام  هب  کچوک  رـسپ  ماـن  رکذ  اـب  و  تسین . 
تماـما رما  هک  تشاد  هجوت  تسیاـب  یم  ( 219 . ) دـیتسه وا  یـصو  امـش  دـنیوگ : یم  وا  هب  تسیک ؟  قداص  ماما  یـصو  دیـسرپب : روصنم 

دوب نشور  شتایح ،  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نییعت  هلیـسو  هب  نایعیـش ،  صاوخ  رب  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
تیاصو رما  زا  دوخ  نایب  اب  تسا  هتـساوخ  هزمحوبا  اجنیا  رد  و  تسا ؛  هدوبن  ناـهنپ  هزمحوبا  دـننام  یـصخش  رب  یعوضوم  نینچ  و  ( 220)

راتفر زا  هتـشاد و  نایب  تیـصو  نآ  نتـشون  زا  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـصق  زین  ابیز  هچ  و  دـیامن . ههبـش  عفد  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما 
تیبلا لـها  بتکم  ناوریپ  فـالتخا  عوضوم  تقیقح  هب  ناوت  یم  میتـشاد ،  ناـیب  اـجنیا  اـت  هک  يروما  هب  هجوت  اـب  تسا  هداد  ربـخ  روصنم 

 . تفای تسد 

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  تافالتخا  رد  رما  تقیقح 
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نیا یـسررب  يارب  تسا .  ینزغورد  نآ  رتشیب  دراد و  تحـص  یکدنا  دـنا ، هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  ناوریپ  هب  هک  ییاهفالتخا 
رصع رد  هک  ار  یتافالتخا  سپس  میوش ،  یم  روآدای  دنا ، هدش  یعدم  مالسلا  هیلع  همئا  روضح  رصع  رد  هک  ار  ییاه  هقرف  تسخن  بلطم ، 

 . مییامن یم  یسررب  هدمآ ،  دیدپ  يربک  تبیغ 

هیئابس  - 1

رد يا  هقرف  نینچ  میا  هدرک  تباث  ابـس ) نب  هللادبع   ) باتک دلج  هس  رد  ام  دنا . هدیمان  هیئابـس  دـنا ، هداد  تبـسن  هعیـش  هب  هک  يا  هقرف  نیلوا 
رد نآ  زا  سپ  هتشاد و  یلایخ  دوجو  دنا ، هتشون  لحن  للم و  هرابرد  هک  ییاهباتک  ناگدنـسیون  هیلخم  رد  اهنت  هکلب  هتـشادن ،  دوجو  جراخ 

 . تسا هتفای  یبتک  دوجو  ناشیاه  هتشون 

هیناسیک  - 2

مالـسلا هیلع  یلع  ماما  هدرک  دازآ  لحن ،  للم و  لها  ناگدنـسیون  زا  یهورگ  لوق  ربانب  ناسیک  و  ناسیک .  هب  دـنا  هداد  تبـسن  ار  هیناـسیک 
 : یلوق ربانب  و  ( 222 . ) دنـشاب یم  وا  هب  بوسنم  هیناسیک  و  دـشاب ، یم  یفقث  راـتخم  ناـسیک  رگید : یهورگ  لوق  هب  و  ( 221  . ) تسا هدوب 

ضیقن دض و  نانخـس  ناشیا  هدیقع  هرابرد  هیناسیک  هدـیقع  ( 223 . ) دـنیوا هب  بوسنم  هیناسیک  هدوب و  هیفنحلا  نب  دـمحم  دوخ  مان  ناـسیک 
یم دوعوم  يدـهم  ار  وا  دـنا و  هدوب  81 ه ) م :   ) هیفنحلا نب  دـمحم  ناوریپ  ناشیا  هک :  تسا  نینچ  اهراتفگ  نآ  هصـالخ  دـنا . هتفگ  رایـسب 
نب دـمحم  تاـفو  زا  سپ  هیناـسیک  دـنا : هتفگ  و  تسا .  هدرک  توـبن  ياـعدا  هدوـب و  وا  ناوریپ  زا  67 ه ) م :   ) یفقث راتخم  و  دـنا . هتـسناد 
نب یلع  نب  دمحم  هب  ار  تماما  زین  مشاهوبا  هدـش و  لقتنم  ای 99 ه )  98 م :   ) مشاهوبا شدنزرف  هب  تماما  هکنیا  هب  دنا  هدـش  لئاق  هیفنحلا ، 

و میهاربا ؛  شدنزرف  هب  دـمحم ، زا  سپ  تماما  و  تسا .  هداد  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  هدومن ،  لقتنم  ای 125 ه )  124 م :   ) سابع نب  هللادبع 
نیا ربانب  دـنا . هداد  لیکـشت  ار  سابع  ینب  تفالخ  ود  نآ  و  ( 224  . ) تسا هدـش  لقتنم  روصنم  حافـس و  یـسابع ،  هفیلخ  ود  هب  وا  زا  سپ 
نیا اهراتفگ  نیا  تسا !!  هتشاد  مود  لاس  دصناپ  هک  دنا  هدرک  سیسءات  ار  ینس  تفالخ  کی  هک  دنا  هدوب  هعیش  زا  يا  هقرف  هیناسیک  لوق : 

 ، لحن للم و  ناگدنـسیون  زج  ایآ  ب -  تسا ؟  هدوب  رفن  هس  نآ  زا  کی  مادک  یناسیک  ماجنا  رـس  فلا -  دزاس : یم  حرطم  ار  لاوس  دنچ 
تسا و روهشم  ریما ، دنمورب  دنزرف  هیفنحلا  نب  دمحم  ج -  دنا ؟ هدرک  رکذ  ناسیک  مان  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  يا  هدرک  دازآ 

تسا هتفگ  یسک  لحن ،  للم و  ياهباتک  رد  زج  ییاج ،  رد  ایآ  تسا .  هدش  هتشون  هریس  ثیدح و  لاجر و  ياهباتک  همه  رد  شلاح  حرش 
ناسیک بتکم  نادنمـشناد  نیا  هچنانچ  تسا !  نینچمه  زین  راتخم  هب  ناسیک  نداد  تبـسن  تسا ؟!  هدوب  ناسیک  شبقل  هیفنحلا  نب  دمحم  : 

ینج قولخم  نینچ  دوجو  دـسر  یمن  ار  یناسنا  هچ  دوب . رتناسآ  ناشیارب  اهراتفگ  نیا  زا  دـندناوخ ، یم  نج  زا  يدرم  ار  هیناسیک  سـسوم 
ياه هدنشک  دنا و  هتشک  ار  دعس  نج  نجلا )  هلتق  : ) دنتفگ دنداد و  تبسن  ینج  قولخم  هب  ار  هدابع  نب  دعس  لتق  هکنانچمه  دوش . رکنم  ار 
للم ياهباتک  ناگدنسیون  لایخ  هتخاس  هیئابـس ،  هقرف  نوچمه  هیناسیک  هقرف  دش : نایب  هچنآ  ربانب  ( 225  ! ) یمدآ زا  هن  دـنا ، هدوب  نج  زا  وا 

رد مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  نیبحم  زا  یهورگ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  ناتـساد  نیا  تقیقح  دشاب . یم  لحن  و 
رس هب  ماش  رکشل  اب  يرجه ،  لاس 65  رد  نانآ  دندیمان . نیباوت  ار  دوخ  دندرک و  مایق  ترـضح  نآ  یهاوخنوخ  هب  دـندرک و  عامتجا  هفوک 
نآ یهاوخنوخ  ماـن  هب  يرجه  لاس 66  رد  یفقث  دیبع  نب  راتخم  ناشیا  زا  سپ  دـندش . دیهـش  یگمه  دـندرک و  گنج  دایز  نبا  یگدرک 
زا نت  رازه  داتفه  گـنج  نیا  رد  تشک .  ار  وا  دـش و  بلاـغ  يو  رب  درک و  گـنج  داـیز  نب  هللادـیبع  اـب  درک و  ماـیق  هفوک  رد  ترـضح ، 
هب ار  اهنآ  رس  تشک و  زین  ار  نارگید  رمش و  دعـس و  نب  رمع  دننام  ترـضح  نآ  نالتاق  ریاس  راتخم  و  ( 226  ) دندش هتشک  ماش  نایرکشل 

تعیب مدرم  زا  درک و  تفـالخ  ياـعدا  هکم  رد  ریبز  نـب  هللادـبع  ناوا ،  نـیمه  رد  ( 227 . ) داتسرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تمدخ  هنیدم 
ینادنز مراع  بعش  مان  هب  هکم  رد  یهوک  هرد  رد  ار  شناگتـسب  هیفنحلا و  نب  دمحم  هللادبع  درکن . تعیب  وا  اب  هیفنحلا  نب  دمحم  تفرگ . 
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همه دوزفا و  شتآ  اهمزیه  نآ  رد  دندرکن ، تعیب  تدـم  نآ  رد  رگا  ات  درک ، نییعت  ار  یتدـم  تشابنا و  هرد  ربارب  رد  رایـسب  یمزیه  درک و 
نادنز نآ  زا  ار  شناگتسب  دمحم و  داتسرف و  رفن  دصراهچ  زین  وا  تساوخ .  کمک  راتخم  زا  داتـسرف و  سک  هفوک  هب  دمحم  دنازوسب . ار 

تسکش راتخم  داتسرف و  راتخم  گنج  هب  يرکشل  اب  لاس 67ه  رد  ار  ریبز  نب  بعـصم  دوخ  ردارب  هللادبع  نآ ،  زا  سپ  ( 228 . ) داد ییاهر 
هفوک برع  لیابق  نازیزع  نارس و  زا  وا  راتشک  نینچمه  درک و  هیما  ینب  نایرکشل  زا  راتخم  هک  ییاهراتشک  تهج  هب  دش . هتـشک  دروخ و 

ياهراتشک ناگدنامزاب  راتخم ، لتق  زا  سپ  دندوب -  هدرک  ماع  لتق  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لسن  البرک  رد  دایز  نبا  رکـشل  رد  هک  - 
تبث لحن  للم و  خـیرات و  ياهباتک  رد  دنتـشون و  دـنتفگ و  راتخم  هیلع  دنتـساوخ  هچ  ره  دوب ، ناـشیا  تسد  هب  ملق  تموکح و  هک  راـتخم 

ات تسناد  یمن  ماما  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  درک  تافو  هیفنخلا  نب  دـمحم  هک :  تسا  نیا  تقیقح  هیفنخلا ،  نب  دـمحم  هب  عجار  اـما  و  دـش .
رـشن عنم  ببـس  هب  هک :  تسا  نآ  تشاد  رواب  ناوت  یم  هراب  نیا  رد  هچنآ  و  نارگید .  هب  وا  دـنک و  لقتنم  مشاهوبا  شدـنزرف  هب  ار  تماما 

هدش عمج  هک  زین  مشاه  ینب  رب  هکنانچ  تسا و  هدوبن  نشور  زورما  دننام  راگزور  نآ  رد  تیودهم  رما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح 
هراب نیا  رد  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هکنآ  ات  تسا ،  هدوبن  نشور  تیودـهم  رما  دـننک ، تعیب  هللادـبع  نب  دـمحم  اـب  دـندوب 

هتشادنپ دوعوم  يدهم  زا  یصخش  یحابص  دنچ  يرفن  دنچ  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  زا  سپ  تسا  نکمم  نیا  ربانب  تخاس .  هاگآ 
هچنآ راتخم ، هراب  رد  و  دشاب . هدومرف  نشور  ناشیا  رب  ار  رادنپ  نیا  تحص  مدع  ماما  نآ  هدرک ،  دروخرب  همئا  زا  یکی  هب  هکنآ  ات  دنـشاب ،

ای هیفنحلا  نب  دمحم  زا  یمان  دشاب و  هتشاد  او  زیمآ  هیروت  ییاهنخس  رب  ار  وا  گنج  ياهترورض  دیاش  هک :  تسا  نآ  تشاد  رواب  ناوت  یم 
هتسناد و یم  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  ماع  لتق  هیما و  ینب  رب  دوخ  جورخ  باب  رد  ار  هچنآ  هکنیا  ای  و  دشاب ؛ هدرب  داجـس  ترـضح 

هراب رد  كدنا  يا  هدع  ياهرادـنپ  نآ  هن  لاح ،  چـیه  رد  سپ  دـشاب . هتفگ  ییوگـشیپ  مان  هب  یهاگ  هدوب ،  هدیـسر  وا  هب  همئا  زا  نآ  رابخا 
دشاب هتفگ  يزیچ  مه  رگا  ار -  راتخم  ياهراتفگ  هن  و  دراذگ ؛ ار  يا  هقرف  مان  نانآ  رب  ناوتب  هک  تسا  هدوب  يا  هزادنا  هب  هیفنحلا  نب  دمحم 

هتـشادن دوجو  هیناسیک  مان  هب  خیرات  رد  يا  هقرف  چیه  میدرک ،  نایب  هچنآ  ربانب  تسناد .  عیـشت  مالـسا و  رد  يا  هقرف  ياهرادنپ  ناوت  یم  - 
 . تسا
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یلو داتـسرف ، یلع  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  دـنوادخ  دـنراد  ناـمگ  هک  دنتـسه  یهورگ  هیبارغ  : ) دـنا هتفگ  هیبارغ  هقرف  حرـش  رد 
هتفگ و  دوب ! یلع  هیبش  دمحم  هکنیا  يارب  داد ، وا  هب  ار  یحو  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يوس  هب  تفر و  اطخ  هب  هار  رد  لیئربج 
یلع نادنزرف  و  تسادخ ،  لوسر  یلع  هک  دنا  هتـشادنپ  نینچمه  و  دندوب . رت  هیبش  مه  هب  سگم  ود  غالک و  ود  زا  یلع  دـمحم و  هک  دـنا 

 ! تسا مالـسلا  هیلع  لیئربج  راد  رپ  زا  ناـشدوصقم  و  دـینک . تنعل  ار  راد  رپ  دوجوم  نآ  دـیوگ : یم  دوخ  ناوریپ  هب  هورگ  نیا  دـنناربمایپ !
یحو یلاعت  يادخ  زا  تیارب  یسک  هچ  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  نایدوهی  دشاب ! یم  دوهی  رفک  زا  رتدایز  هورگ  نیا  رفک 

زج هک  لیئاکیم  رگا  دـنتفگ : و  دروآ . یم  باذـع  وا  هکنآ  هچ  میرادـن ،  تسود  ار  لیئربج  ام  دـنتفگ : لیئربج ،  دومرف : ربمایپ  دروآ ؟ یم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هکنیا  اـب  دوهی  سپ  میروآ .  یم  ناـمیا  وت  هب  هنیآ  ره  دروآ ، یم  وا  يارب  یحو  دـنک ، یمن  لزاـن  ار  تمحر 

باذع کلم  لیئربج  هک  دوب  نیا  ناشنامگ  طقف  دندرک و  یمن  تنعل  ار  لیئربج  دـندوب ، نمـشد  مالـسلا  هیلع  لیئربج  اب  دـندیزرو و  رفک 
 : تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  و  دـننک ! یم  تنعل  ار  مالـسلا  هیلع  دـمحم  لیئربج و  هضفار ،  هفیاط  زا  هیبارغ  هورگ  یلو  تمحر .  هن  تسا 
رد ( 98 هرقب /   .( ) تسا نیرفاک  نمـشد  دنوادخ  هنیآ  ره  دشاب ، لیئاکیم  لیئربج و  ادخ و  نالوسر  ناگتـشرف و  ادـخ و  نمـشد  سک  ره  )

ناشرفاک دـنوادخ  هک  ار  یناسک  و  تسا .  هدـش  هتفگ  دـشاب  هتـشاد  ار  ناگتـشرف  زا  یـضعب  ینمـشد  ضغب و  هک  یـسک  هب  رفاـک  هیآ  نیا 
زا لحن  للم و  ناگدنسیون  و  دنمان ! یم  یملع  ثحب  ار  اه  ییارـس  هوای  هنوگ  نیا  ( 229  .( ) تسناد ناناملسم  هرمز  زا  دوش  یمن  هدناوخ ، 

اهنآ و نیب  هسیاقم  اب  هک  دنا  هداد  تبسن  غوردب  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  هب  زین  ار  يرگید  رایـسب  دراوم  یلایخ  ياه  هقرف  هنوگ  نیا 
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هیلع تیبـلا  لـها  بتکم  يارب  هک  ییاـه  هقرف  نیب  هسیاـقم  دوش . یم  نشور  بلطم  دـشاب ، یم  هدوب و  اـفلخ  بتکم  رد  هک  ییاـه  هقرف  نیب 
هیعفاش و هیکلام و  هیفنح و  دـیاقع و  رد  هیفلـس  هلزتعم و  هیرعـشا و  هقرف  افلخ  بتکم  رد  افلخ  بتکم  ياـه  هقرف  دـنا و  هدرک  لعجمالـسلا 
 ، تاـهابم اـب  هدوـمن و  طبـض  تبث و  هقرف  ناـمه  نادنمـشناد  ماـکحا ،  دـیاقع و  رد  ار  يا  هقرف  ره  يارآ  تسه .  هدوـب و  هقف ،  رد  هیلبنح 
هب هقرف  نآ  دوخ  نادنمـشناد  زین ، ار  نآ  نادنمـشناد  تاقبط  شلـصا و  هقرف و  نآ  سیـسءات  خـیرات  و  دـنا ؛ هدرک  نآ  تحـص  رب  لالدتـسا 
هب وا  يارآ  هدش و  تبث  شتافو  دلوت و  خیرات  تسا و  مولعم  نآ  سـسوم  هرعاشا و  هقرف  سیـسءات  خـیرات  الثم  ( 230 . ) دنا هتشون  لیصفت 
 ، سـسوم زا  سپ  و  دـشاب . یم  نف  نیا  نادنمـشناد  همه  قاـفتا  دروم  بلطم  نیا  دـشاب . یم  همه  سرتـسد  رد  هدـش و  هتـشون  شدوخ  ملق 
ره سرتسد  رد  تسا و  طوبضم  مولعم و  ناشیاهراتشون  ارآ و  تافو و  بسن و  هقرف ،  نآ  سسوم  دننام  زین  هیرعشا  هقرف  يدعب  نادنمشناد 

حیحـص شور  یملع  ياهثحب  رد  و  تخانـش .  ار  هرعاشا  تایـصوصخ  همه  ناوت  یم  اهراتـشون ، نآ  هب  هعجارم  اب  دشاب و  یم  يا  هدنناوخ 
. دـنوش همکاحم  ای  یفرعم  اهراتـشون  نآ  هلیـسو  هب  دوش و  عوجر  هقرف  نآ  دوخ  ياهراتـشون  هب  يا  هقرف  ره  تخانـش  يارب  هک  تسا  نیمه 

 - فلا تسا :  هدوب  هنوگچ  دنا ، هداد  تبسن  غوردب  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  هب  افلخ  بتکم  هک  ییاه  هقرف  نآ  لاح  میرگنب  نونکا 
ورف نامسآ  زا  هللادبع  ردپ  ابس  ایآ  دوش . یم  حرطم  اه  لاوس  نیا  دروم  نیا  رد  تسا .  هقرف  نیا  سسوم  ابس  نب  هللادبع  دنتفگ : هیئابس  هقرف 

تسد رد  يا  هتشون  ابس  نب  هللادبع  زا  ایآ  تسا ؟  هنوگچ  وا  بسن  و  تسیچ ؟  وا  مان  هتـشاد  يردپ  رگا  و  تسا ؟!  هتـشاد  يردپ  ای  هداتفا ، 
هدرک ناشیفرعم  هیئابس  هقرف  زا  هک  رکب  یبا  نب  دمحم  رتشا و  کلام  دننام  هباحص  نیعبات  ای  رامع و  رذوبا و  دننام  يا  هباحص  ایآ  تسه ؟! 

نب هعـصعص  يدـع و  نب  رجح  رذوبا و  رامع و  نوچمه  هیئابـس ،  هقرف  زا  ییاهراتـشون  ایآ  میتسه ؟!  یئابـس  اـم  دـنا  هتفگ  ناـشدوخ  دـنا ،
ناگدنب نآ  دـنا و  هتـشون  نانآ  زا  دـعب  ناشنانمـشد  هک  تسا  نامه  تسه ،  تسد  رد  هچ  ره  هکنآ  ای  تسه ؟  تسد  رد  يدـبع  ناحوص 

نب دمحم  دنوش ، یم  هداد  تبسن  وا  هب  هیناسیک  هک  ناسیک  ایآ  هیناسیک  ب -  دنا ؟! هتشادن  يا  هقرف  نینچ  دوجو  زا  يربخ  چیه  ادخ  حلاص 
هتفگ یـسک  هچ  و  دـننایک ؟ هیناسیک  هدوب ؟  هچ  هدـش  دازآ  نآ  مسا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هدرک  دازآ  ای  راتخم ؟ ای  هدوب ؟  هیفنحلا 
هقرف سسوم  هیبارغ  هقرف  ج -  تسه ؟!  تسد  رد  راتخم  نانمشد  ياهراتشون  زج  هراب  نیا  رد  ییاهراتشون  ایآ  متـسه ؟!  یناسیک  نم  تسا 
هدرک اعدا  یسک  هچ  و  متـسه ؟  هیبارغ  زا  نم  تسا  هتفگ  یـسک  هچ  و  هدوب ؟  يرـصع  هچ  رد  رهـش و  مادک  رد  و  تسا ؟  هدوب  هک  هیبارغ 

دوب نینچنیا  تسا ؟!  هتـشاد  دوجو  دـنا  هتفرگ  اهنآ  زا  هک  نیخروم  ناسیون و  هرکذـت  هیلخم  رد  زج  هورگ  نیا  اـیآ  تسا ؟  هدـید  ار  هیبارغ 
، دنا هداد  تبسن  هعیش  هب  هچنآ  زا  دنتسه ! هدوب و  افلخ  بتکم  زا  هک  ییاه  هقرف  دنا و  هداد  تبـسن  غوردب  هعیـش  هب  هک  ییاه  هقرف  نیب  قرف 

 . مییامن یم  یسررب  ثحب  نیا  همادا  رد  یلاعت -  هلوحب  ار -  اهنآ  هک  دنا  هتشاد  یجراخ  دوجو  هیدیز  هیلیعامسا و  هقرف  ود  طقف 
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رد هک :  تسا  نینچ  وا  جورخ  دیز و  ناتساد  و  دنناد . یم  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  وریپ  ار  دوخ  هک  دنشاب  یم  اهناملسم  زا  يا  هقرف  هیدیز 
رد وا  یلاو  زا  نآ  زا  سپ  و  125 ه ) م :   ) کلملادـبع نب  ماـشه  يوما  هفیلخ  سلجم  رد  تفر و  ماـش  هب  یلع  نب  دـیز  ای 122  لاس 121 

دندرک و تعیب  يو  اب  هفوک  لها  زا  یـضعب  نآ  زا  سپ  دینـش . مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  هب  ود  نآ  زا  تراسج  دوخ و  هب  یتمرح  یب  هفوک ، 
درک و جورخ  يوما  یلاو  هیلع  ناسارخ  رد  لاس 125 ه  رد  ییحی  شدنزرف  يو  زا  سپ  ( 231 . ) دش دیهش  درک و  گنج  هفوک  یلاو  اب  دیز 
زا سپ  ( 233  . ) تسا هدوـب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  جورخ  عوـن  زا  ود ، ره  نـیا  جورخ  ( 232 . ) دش دیهش  ناجزوج  رهـش  رد 

دننام هقرف  نیا  دندش . روهـشم  هیدیز  هقرف  هب  دندروآ و  یم  باسح  هب  دیز  وریپ  ار  دوخ  هک  دندمآ  دیدپ  یهورگ  ییحی ،  دـیز و  تداهش 
ار عوضوم  نیا  راگدرورپ  رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدومرف و  نییعت  ملاع  راگدرورپ  ار  مالسا  تما  ناماما  هک  دنتـسین  دقتعم  هعیش 

مایق ریـشمش  اب  مالـسلا  هیلع  همطاف  یلع و  دالوا  زا  سک  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  سپ  دنراد  هدـیقع  هکلب  هدومرف ؛  غیلبت  ناناملـسم  هب 
نییعت ماما  ناناملـسم  يارب  دنوادخ  دنیوگ  یم  هک  دشاب  یم  ناینـس  دننامه  هدیقع  نیا  رد  هیدیز  ( 234 . ) دوش یم  ناناملسم  ماما  وا  دنک ؛
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زا ناشدیلقت  و  دشاب ؛ یم  ناینـس  یهقف  بهاذـم  زا  یکی  ماما  هک  دـنیامن  یم  هیفنحوبا  زا  دـیلقت  زین  ماکحا  رد  نانآ  تسا .  هدومرفن  نییعت 
هکنیا داد و  ناـشیا  ماـیق  تحـص  هب  اوتف  روصنم ، یـسابع  هفیلخ  هیلع  میهاربا  دـمحم و  ماـیق  رد  هفینحوـبا  هک  تسا  نآ  لـیلد  هب  هفینحوـبا 

اب جورخ  رگا   - 1 دوش : یم  حرطم  نانآ  دروم  رد  اهلاوس  نیا  هدیقع ،  ود  نیا  نتشاد  اب  دننک . يرای  مایق  نآ  رد  ار  اهنآ  تسیاب  ناناملـسم 
یم هچ  دـندوب ، هتـسشن  هناخ  رد  هک  هاگنآ  نیـسح ،  ماـما  نسح و  ماـما  یلع و  هراـب  رد  تسا ،  تماـما  طرـش  ندرک  تموکح  ریـشمش و 
هیلع داجس  ترـضح  هراب  رد  زین  و   - 2 دش ؟! بلـس  وا  زا  تماما  دوبن و  ماما  هیواعم  اب  حلـص  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ایآ  دنیوگ ؟

زا دـیلقت  هنوـگچ   - 3 دـنیوگ ؟! یم  هچ  دـندرکن  تموکح  دـندرکن و  مایق  اـفلخ  هیلع  هاـگچیه  هک  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  مالـسلا و 
هک ار  يا  همئا  هتشادن و  لوبق  تماما  رد  ار  نانآ  لصا  يو  هک  یلاح  رد  دنناد ؟! یم  ماکحا  هقف و  رد  دوخ  ماما  ار  وا  دننک و  یم  هفینحوبا 
هـس يافلخ  تفالخ  هتـسناد و  یمن  ماما  ار  مالـسلا :  هیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شدنزرف  ود  یلع و  ماما  ینعی  دنناد -  یم  ماما  هیدـیز 

تسا هدرک  یم  دوخ  يار  داهتجا و  هب  لمع  هدوب و  دیز  ناردپ  دیز و  هدیقع  فلاخم  زین  یهقف  بهذم  رد  هتشادنپ و  یم  حیحـص  ار  هناگ 
، ار هعیش  هدیقع  زا  یکدنا  دنا و  هتفریذپ  ار  اهینس  هدیقع  زا  یشخب  هیدیز  لاح  ره  هب  تفگ :  یم  هچ  ناشیا  هب  دید ، یم  ار  نانآ  رگا  دیز  ! 
و دنا . هداد  لیکشت  هیدیز  مان  هب  ار  یموس  هقرف  هکلب  هعیـش ،  هن  دنتـسه و  ینـس  هن  نانآ  نیا  ربانب  دنا . هدوزفا  نآ  رب  يدیاقع  زین  دوخ  زا  و 

یـساسا ییاهفالتخا  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  ریاس  داجـس و  ماما  دـنزرف  دـیز  لمع  دـیاقع و  اب  ناشلمع  نانآ و  دـیاقع  هتبلا 
. دشاب یم  رتکیدزن  افلخ  بتکم  ناوریپ  هب  و  دراد ،

هیحطف  - 5

قداص رفعج  ماما  زا  سپ  يو  تسا  هتشاد  بقل  (235  ) حطفا هک  دنشاب  یم  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  هللادبع  هب  بوسنم  هیحطف 
نارگید رانک  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیـصو  رد  شمان  هک  تسومه  هدوب و  مالـسلا  هیلع  ماما  هدنامزاب  دنزرف  نیرتگرزب  مالـسلا  هیلع 

هناخ ردص  رب  داهن و  نآ  رب  نابرد  درک و  وراج  بآ و  دوشگ و  ار  دوخ  هناخ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  زا  سپ  يو  تسا .  هدمآ 
دندرک لا  ؤس  وا  زا  ار  ماکحا  زا  یلئاسم  هتفر و  وا  دزن  نایعیش  زا  یـضعب  ( 236 .) دومن تماما  ياعدا  داد و  هیکت  يدنسم  رب  هتـسشن ،  دوخ 

نب یسوم  ماما  ترضح  هب  تماما  رد  دنتفایزاب و  ار  دوخ  هار  سپ  تسین ،  ماکحا  هب  ملاع  هک  دنتسناد  نانآ  داد و  حیحـص  ریغ  باوج  وا  و 
ردپ زا  سپ  وا  رمع  هاتوک  نامز  نیا  اب  ایآ  (238) درک رمع  زور  داتفه  ردپ ، تافو  زا  سپ  هللادبع  (. 237) دندرک عوجر  مالسلا  هیلع  رفعج 

هتـشاد دوجو  وا  ماـن  هب  تسناوت  یم  راـگزور  نآ  رد  يا  هقرف  مادـک  نیارباـنب  دـهد ؟ لیکـشت  يا  هقرف  تسناوت  یم  هنوگچ  شراوـگرزب ، 
!؟ دشاب

هیلیعامسا  - 6

دندرک یم  داقتعا  راهظا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مشش  ماما  ات  ناماما  تماما  هب  دوخ  لیکشت  زاغآ  رد  هک  دنتسه  يا  هقرف  هیلیعامسا 
یماما شش  ار  ناشیا  ببـس  نیدب  و  ( 239  ) تسا هدش  لقتنم  لیعامـسا  شدنزرف  هب  تماما  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  دـنتفگ  یم  و 

ناشدیاقع هقرف و  نیا  خیرات  هب  ارذگ  يا  هراشا  کنیا  دـندش . میـسقت  نوگانوگ  دـیاقع  اب  فلتخم  ياه  هقرف  هب  سپـس  و  (. 240) دنمان یم 
. دومن تافو  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  شروگرزب  ردپ  نامز  رد  دنداد ، یم  تبـسن  وا  هب  ار  دوخ  هقرف  نیا  هک  لیعامـسا  مییامن :  یم 
 : هکنآ هلمج  زا  تسا  دـننام  یب  همئا  ریاس  یناگدـنز  رد  هک  داد  ماجنا  ییاهراک  لیعامـسا ،  تافو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

مان هب  شباحصا  زا  یکی  هب  سپس  دینادرگ  رضاح  دوخ  لزنم  رد  ار  دوخ  نایعیش  زا  نت  یس  مالـسلا  هیلع  ماما  دومن  تافو  لیعامـسا  نوچ 
هدـنز لیعامـسا  ایا  دیـسرپ : کی  ره  زا  درگنب و  ار  لیعامـسا  تروص  تقد  اب  داد  روتـسد  رفن  ياـشگب ،  ار  وا  يور  دواد ! يا  دومرف : دواد 

ار وا  داد  روتـسد  سپـس  شاب !  هاوگ  دـهاش و  ادـنوادخ  دومرف : سپـس  تسا .  هدرک  تافو  دـنتفگ : نانآ  کیاکی  هدرک ؟  تافو  اـی  تسا 
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ار وا  یگمه  دومرف : لضفم  هب  دـعب  نک .  زاب  شتروص  يور  زا  ار  نفک  لـضفم ،  يا  دومرف : لـضفم  هب  دـعب  دـندرک . نفک  هداد و  لـسغ 
سپـس دندش . هدز  تفگـش  قداص  ماما  راک  زا  و  تسا !  هدرم  وا  ام ، اقآ  يا  دنتفگ : یگمه  تسا ؟  هدرم  لیعامـسا  دینک . تقد  دیرگنب و 

وا تروص  نوچ  نک .  زاب  ار  وا  تروص  لضفم ،  يا  دومرف : دندراذگ  دحل  رد  ار  لیعامـسا  نوچ  و  شاب !  هاوگ  دهاش و  ادنوادخ  دومرف :
هیلع ماما  ادـخ ! یلو  يا  تسا  هدرک  تافو  وا  دـنتفگ : تسا ؟  هدرک  تافو  ای  تسا  هدـنز  وا  ایآ  دـینک . هاگن  دومرف : ناشیا  هب  درک ، زاـب  ار 
دسج يور  رب  كاخ  نوچ  درک . دنهاوخ  دیدرت  کش و  لیعامسا  گرم  رد  لطاب  لها  انامه  شاب !  هاوگ  دهاش و  ادنوادخ  دومرف : مالسلا 

دنزرف لیعامـسا  دـنتفگ : همه  تسیک ؟  دـحل  نیا  رد  هدـش  نفد  هدـش  نفک  هدرم  نیا  دوـمرف : هراـب  رگید  دـش ، ماـمت  نفد  دـنتخیر و  يو 
و ( 241  . ) تسوا اب  قح  دشاب و  یم  قح  اب  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  یسوم  شدنزرف  تسد  سپس  شاب !  دهاش  ادنوادخ  دومرف : تسامش ! 
نا ال دهشی  لیعامسا  : ) دیسیونب لیعامسا  نفک  هیـشاح  رب  دومرف  روتـسد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  رگید  ياهتیاور  رد 

شیور داد  روتـسد  راب  نیدنچ  دندیچیپ ، نفک  رد  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  و  دننک ، نفک  دنهد و  لسغ  ار  وا  داد  روتـسد  و  ( 242  .( ) هللا الا  هلا 
دنراذگب نیمز  رب  ار  هزانج  داد  روتسد  راب  نیدنچ  وا ، هزانج  عییشت  لاح  رد  و  ( 243 . ) دز هسوب  ار  شیولگ  هناچ و  یناشیپ و  دنیاشگب و  ار 

تیاور نیدنچ  رد  و  ( 244 . ) دننکن کش  لیعامسا  تافو  رد  مدرم  ات  درک ، یم  رظن  وا  تروص  هب  دز و  یم  سپ  لیعامسا  يور  زا  نفک  و 
قداص ماما  دییامرف : هجوت  ( 245 . ) داتسرف جح  هب  لیعامسا  زا  تباین  هب  ار  نایعیش  زا  یضعب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  هدمآ 

ار لیعامـسا  يور  دهد  یم  روتـسد  دیامرف و  یم  راضحا  ار  نایعیـش  ناگرزب  زا  رفن  یـس  لیعامـسا ،  شدنزرف  تافو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع 
یم روتسد  سپس  تسا !  هدرک  تافو  دنیوگ : یم  یگمه  تسا ؟  هدنز  ای  هدرک  توف  لیعامسا  دنـسرپ : یم  ناشیا  کیاکی  زا  و  دنیاشگب ،

 ، نفک نیا  هک  هدوب  نآ  رب  دیکات  يارب  راک  نیا  و  هللا ).  هلاال  نادهشی  لیعامـسا  : ) دسیون یم  وا  نفک  رب  و  دننک ، نفک  لسغ و  ار  وا  دهد 
قیقحت اب  دهاوخ  یم  ناشیا  کیاکی  زا  هرابود  دننک . زاب  ار  نفک  ياهدنب  دهد  یم  روتـسد  زین  ندرک  نفک  زا  دـعب  تسا .  لیعامـسا  نفک 

 ! تسا هدرم  تسا و  لیعامـسا  امـش  دـنزرف  نیا  دـنیوگ : یم  یگمه  تسیک ؟  دـسج  نیا  دـنک : یم  لاوس  ناشیا  زا  سپـس  دـنرگنب . مامت 
روتسد ناگدننک  عییشت  همه  ربارب  رد  راب  نیدنچ  دندوب ، رضاح  رفن  یس  نآ  زا  شیب  یتیعمج  اتدعاق  نآ  رد  هک  وا ، هزانج  عییشت  رد  سپس 
عییـشت همه  رظن  بلج  راـک  نیا  اـب  و  درگن ، یم  ار  وا  تروـص  دـنک و  یم  زاـب  ار  نـفک  راـب  ره  دـنراذگب و  نـیمز  رب  ار  هزاـنج  دـهد  یم 

یم همه  تسیک ؟  دسج  نیا  دسرپ : یم  نیرـضاح  زا  مه  زاب  دنراذگ ، یم  دحل  رد  ار  لیعامـسا  هکنآ  زا  سپ  و  دیامرف ! یم  ار  ناگدـننک 
تسیک هدش  نفد  هدش و  نفک  هدش و  هداد  لسغ  هک  نیا  دیامرف : یم  لاوس  نیرضاح  زا  زاب  نفد ،  مامتا  زا  سپ  لیعامـسا !  دسج  دنیوگ :

لیعامسا زا  تباین  هب  ات  دنک  یم  ریجا  لیعامسا  يارب  ار  نایعیش  زا  یصخش  یتدم  زا  سپ  و  دشاب ! یم  امش  دنزرف  لیعامـسا  دنیوگ : یم   ؟
ماما هک  یهورگ  اهیراکمکحم ، همهنیا  اب  و  لیعامـسا ،  تافو  رما  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ياهیرگنـشور  نیا  همه  اـب  دورب . جـح  هب 

وا و  تسا !  هدرمن  لیعامـسا  هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نینچ  هن  دـنیوگ : یم  دـندوب ، هدرک  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص 
لیلد هب  ار  هورگ  نیا  لاح ،  نیا  اب  دـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپ  ماما  وا  تسا و  هدوب  هدـنز  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  سپ 

هچ تسا !  نینچ  هن  دنا . هدـیمان  یماما  شـش  میراد ،  لوبق  تسا  ماما  نیمـشش  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ات  ار  تماما  دـنتفگ  یم  هکنآ 
دنتخانش و یمن  ماما  ناونع  هب  ار  لیعامسا  زا  شیپ  ناماما  نانآ  هکنآ  هچ  دنتسه ! یماما  چیه  هکلب  دنتسین ، یماما  شـش  اهیلیعامـسا  هکنآ 
و تسا .  هدـش  لقتنم  وا  هب  تماما  هدوب و  هدـنز  قداص  ماما  زا  سپ  لیعامـسا  دـنتفگ : دـنتفریذپن و  ار  هناگـشش  همئا  زا  کی  ئچیه  لاوقا 
هب دشاب ، یم  هیلیعامسا  ای  یلیعامـسا  ناشمان  هک  هقرف  نیا  دش . لقتنم  دمحم  شدنزرف  هب  لیعامـسا  زا  سپ  تماما  دنتفگ : نانآ  زا  یـضعب 

هقرف هب  دیـسر و  هجرد  داتـشه  دص و  هب  عیـشت  زا  نانآ  فارحنا  هک  اجنآ  هب  ات  دـش ، دایز  نایعیـش  همئا  نایعیـش و  زا  ناشیرود  نامز  رورم 
دندنک و هبعک  هناخ  زا  ار  دوسالارجح  لاس  دـنچ  دـندرک و  اهراتـشک  هکم  رد  هک  هطمارق  هورگ  دـننانآ  زا  و  دـندش . میـسقت  فلتخم  ياه 

توملا هعلق  رد  هک  حابـص  نسح  ناوریپ  دننانآ  زا  زینو  ( 246 . ) دندینادرگ زاب  ار  نآ  رـصم ، رد  یمطاف  هفیلخ  رابجا  هب  ماجنارـس  ات  دندرب 
نانبل و زورد  هقرف  نانآ  زا  زورما  هک  رگید  ییاه  هقرف  نیطـسلف و  نانبل و  رد  زورد  هقرف  نانآ  زا  زورما  هک  رگید  ییاـه  هقرف  و  دـنا ... هدوب 
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و دندوبن ؛ هعیش  سیسءات ،  ودب  رد  هیلیعامسا  هقرف  دش : نایب  هچنآ  ربانب  دنشاب . یم  دوجوم  ایند  دالب  زا  یخرب  رد  یناجاقآ  هقرف  نیطـسلف و 
! دندش عیشت  دض  مالسا و  دض  یتح  جراخ و  زین  مالـسا  زا  جیردت  هب  سپـس  و  دندرک . تفلاخم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  هکنآ  لیلد  هب 
هفینح و ینب  لثم  نامه  هراب ،  نیا  رد  هیلیعامسا  لثم  مییوگ :  یم  میروآ و  یم  صوصخ  نیا  رد  یلاثم  هیلیعامسا ،  رما  ندش  نشور  يارب 

لیابق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  هفینح  ینب  باذک و  هملیسم  ناتساد  تسا .  رارق  نیا  زا  ناشناتساد  هک  دشاب  یم  باذک  هملیـسم 
رب ار  ناشمالسا  ات  دنداتسرف  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  دوخ ، یگدنیامن  هب  ار  هلیبق  زا  رفن  دنچ  دندروآ ، یم  مالـسا  هک  یبرع 
یم ار  ناشمالـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  و  دـننک . تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  دـنراد و  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هلیبق دـنمان . یم  دـفو )  ) احالطـصا یبرع  نابز  رد  ار  ناگداتـسرف  نآ  داد . یم  يا  هزیاج  کی  ره  هب  درک و  یم  تعیب  ناشیا  اب  تفریذـپ و 

مالـسا ات  دنداتـسرف  دوخ  بناج  زا  يدفو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یناگدنز  رخآ  لاس  رد  دـندوب ، (247  ) همامی نکاـس  هک  هفینح  ینب 
هدـمآ تیاور  رد  تشاد .  دوجو  زین  باذـک  هملیـسم  هفینح ،  ینب  هلیبق  دـفو  نیب  رد  دـنراد . هصرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  ار  هلیبق 

یماگنه دنام . لزنم  رد  دفو  ثاثا  يرادهاگن  يارب  هملیـسم  دش ، فرـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  دفو  نآ  هک  هاگنآ  تسا : 
زین باذک  هملیـسم  يارب  دومرف و  ماعنا  يا  هزیاج  کی  ره  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش ، ربمایپ  روضح  بایفرـش  هفینح  ینب  دـفو  هک 

درک و يربمایپ  ياعدا  دش و  دترم  هملیسم  تشگزاب ،  همامی  هب  دفو  هک  یماگنه  تسین .  امش  زا  رتدب  هملیسم  دومرف : داتـسرف و  يا  هزیاج 
رد سپـس  تسا .  هدرک  کیرـش  وا  اب  يربمایپ  رد  ارم  دـنوادخ  نیا  ربانب  متـسین .  امـش  همه  زا  رتدـب  نم  تفگ :  نم  هرابرد  ربمایپ  تفگ : 

هصرع دوخ  هلیبق  رب  هملیسم  هک  یمالـسا  تخاس .  لالح  ار  بارـش  انز و  درک و  طقاس  ار  زامن  هضیرف  تشاد ،  هفینح  ینب  رب  هک  یمالـسا 
نامز نآ  رد  موب  زرم و  نآ  مدرم  ياه  هتساوخ  قفاوم  و  ایوپ ، یمالسا  ناش ،  هدزبرغ  نادرگاش  برع و  ناسانش  مالـسا  مالـسا  دننام  درک ،
ربمایپ روضح  هب  باذک  هملیـسم  ماگنه  نیا  رد  دنتفریذپ . دوب  ناشوخ  هلیبق  دارفا  زا  يدرم  هک  ار  باذـک  هملیـسم  يربمایپ  هفینح  ینب  دوب .
یمین دندرک . کیرـش  يربمایپ  رما  رد  وت  اب  ارم  دعب : اما  وت ! رب  مالـس  هللا ،  لوسر  دمحم  هب  هللا ،  لوسر  هملیـسم  زا  تشون :  يا  همان  نینچ 
ربمایپ دننک . یم  يدـعت  شیرق  نکیل  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلیبق  ینعی   ) شیرق نآ  زا  یمین  تسا و  هفینح )  ینب   ) ام نآ  زا  نیمز  زا 

نیمز دعب : اما  دشاب . تیاده  وریپ  هک  سک  نآ  رب  مالس  باذک .  هملیـسم  هب  هللا  لوسر  دمحم  زا  تشون :  شباوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يرکشل هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  ( 248 . ) داتفا یم  نیمز  ثراو  ار  وا  تفرگ ،  قلعت  سک  ره  هب  شیتشم  تسادخ و  نآ  زا 

باذک هملیسم  دندش ، هتـشک  فرط  ود  زا  نت  رازه  نیدنچ  نآ  رد  هک  تخـس  یگنج  دندرب و  هلمح  همامی  رد  هفینح  ینب  هب  ناناملـسم  زا 
دفو رب  ار  مالسا  مکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناتساد  نیا  رد  ( 249 . ) دندش میلست  یضعب  هتشک و  یضعب  هفینح  ینب  هلیبق  دش و  هتشک 
یلـص ربمایپ  دومرف . اطع  يا  هزیاج  دفو  دارفا  زا  کی  ره  هب  تفریذپ و  ار  هلیبق  دفو  مالـسا  و  تخاس ،  يراج  هفینح  ینب  هلیبق  هفینح و  ینب 

تفریذپ ار  وا  مالسا  تخاس و  يراج  ار  مالسا  مکح  دوب ، هدروآ  مالسا  دفو  نآ  زا  درف  کی  لاح  نآ  رد  هک  زین  هملیسم  رب  هلآ  هیلع و  هللا 
ریاس اب  شراتفر  دننام  باذـک ،  هملیـسم  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفر  دومرف . تیانع  يا  هزیاج  دـفو  دارفا  رگید  دـننام  زین  وا  هب  و  ، 

هرابرد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچ  نآ  و  دوب . تسا -  هدـش  لزاـن  شا  هراـب  رد  نیقفاـنم  هروس  هک  یبا  نب  هللادـبع  نوچمه  ناـقفانم - 
دننامه هدروآ و  مالسا  نونکا  وا  هک  تسا  هدوب  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوصقم  دیاش  تسین )  امش  زا  رتدب  وا   : ) هک دومرف  هملیسم 

هفینح ینب  دفو  ءزج  هملیسم  هک :  تسا  نآ  لاثم  نیا  رد  ام  دهاش  دش . دیهاوخ  دترم  یگمه  ادعب  دیا و  هدروآ  مالـسا  نونکا  هک  تسامش 
ءزج دندوب و  ناملسم  لاح  نآ  رد  نانآ  همه  دندرک و  تفایرد  هزیاج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یگمه  دندوب و  هدروآ  مالسا  هک  دوب 

دنتشگ دترم  یگمه  دندرک ، وا  زا  يوریپ  هفینح  ینب  درک و  يربمایپ  ياعدا  هملیـسم  هکنآ  زا  سپ  نکیل  دندش . یم  بوسحم  مالـسا  تما 
دنا و هدیسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  قباس  رد  هکنآ  لیلد  هب  ار  نانآ  ناوت  یمن  نآ ،  زا  دعب  نیا  ربانب  دندش . جراخ  مالسا  زا  و 

یمن نیا  ربانب  دروآ . باسح  هب  ناناملسم  زا  يا  هقرف  هدومرف ،  تیانع  ناشیا  هب  هزیاج  هتفریذپ و  ار  ناشمالـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
همه لوسر و  ادخ و  هقرف  نیا  تفگ :  ناشیا  فصو  رد  سپـس  و  هفینح ؛  ینب  هقرف  ای  هملیـسم  هقرف  درک : يراذـگمان  نینچ  ار  ناشیا  ناوت 
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یم کیرش  يربمایپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ار  هملیـسم  هک  دوب  نیا  ناناملـسم  ریاس  اب  نانآ  قرف  دندوب و  اریذپ  ار  مالـسا  ماکحا 
نخس و  دیوگب ؛ تسیاب  یمن  هتفگن و  ینخس  نینچ  یسک  هکنانچمه  دنتشاد ! فالتخا  ناناملسم  ریاس  اب  انز  هزور و  زامن و  رد  دنتـسناد و 

 ، هفینح ینب  هلیبق  دارفا  همه  وا و  دوخ  و  هدـناوخ ؛  ربماـیپ  ار  دوخ  غوردـب  هدوب و  باذـک  مالـسا و  زا  جراـخ  هملیـسم  هک :  تسا  نآ  قح 
نکیل میراد ،  لوبق  تماما  هب  ار  مشـش  ماما  ات  ام  دنتفگ  یم  هک  هیلیعامـسا  يرآ ؛  دـندوب . هدـش  رفاک  دـندرک ، یم  يوریپ  وا  زا  هک  هاگنآ 

هکنآ اب  هک  دنشاب  یم  هفینح  ینب  دننامه  دنتسه ، ماما  نارگید  سپس  دمحم و  شدنزرف  سپس  لیعامسا و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دعب 
جراخ مالسا  زا  تسا ،  ربمایپ  زین  هملیسم  دنتفگ  هکنیمه  دندوب ، هتفریذپ  ار  وا  زا  لبق  ناربمایپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ  يربمایپ 

... وا زا  دعب  تسا و  ماما  لیعامسا  دنتفگ ، هکنیمه  تسا و  رارق  نیمه  زا  زین  هیلیعامسا  عوضوم  دیمان . ناملـسم  ار  نانآ  ناوت  یمن  دندش و 
رود مالسلا  هیلع  همئا  زا  هک  اجنآ  زا  و  دناوخ . هعیـش  زا  يا  هقرف  ای  تفگ ،  هعیـش  ار  نانآ  ناوت  یمن  دندش و  جراخ  عیـشت  زا  دنتـسه ، ماما 
سپ و  دندش ؛ جراخ  زین  مالسا  زا  جیردت  هب  دندرک ، يراذگنوناق  مالسا  يرورـض  ماکحا  ربارب  رد  یماکحا  دوخ  يارب  جیردت  هب  دندش و 

 . تشادنپ هعیش  زا  يا  هقرف  ای  مالسا ،  زا  يا  هقرف  هن  تفگ و  ناملسم  ار  نانآ  ناوت  یم  هن  نآ  زا 

تالغ  - 7

هراشا

اجنآ زا  و  دندرک . یم  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  دنتـشاد و  ییاهاعدا  دندش و  یم  رادـیدپ  مالـسلا  هیلع  همئا  رـصع  رد  یکچوک  ياههورگ 
ینس یعیش و  ناملسم  مدرم  رب  يا  ههبـش  چیه  دندرک ، یم  یفرعم  مدرم  همه  هب  ار  ناشیا  دندرک و  یم  تنعل  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  همئا  هک 

بتکم روهشم  دنمشناد  548 ه ) م :   ) یناتسرهش هکنانچ  دندش . یم  دوبان  یحابـص  دنچ  زا  سپ  ابلاغ  و  دنام ؛ یمن  یقاب  نانآ  تخانـش  رد 
ياه هقرف  هکنآ  زا  سپ  دوخ ، باتک  زا  هیلاـغلا )   ) باـب رد  ( 250  ، ) تسا هدوب  یعفاعـش  دلقم  هقف  رد  يرعـشا و  دلقم  دـیاقع  رد  هک  افلخ 

نب رفعج  مهلک  ءـالوه  نم  ربت ا  و  : ) دـیوگ یم  ثحب  رخآ  رد  دـنک ، ناـیب  ناـنآ  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  همئا  هزراـبم  هدرک و  یفرعم  ار  تـالغ 
يراز یب  درک و  يربت  هدربمان  ياه  هقرف  یمامت  زا  ضر )   ) قداص دـمحم  نب  رفعج  ( 251  ...( ) مهنعلو مهدرط  و  ضر )   ) قداصلا دمحم 

. درک تنعل  دنار و  دوخ  زا  ار  نانآ  و  تسج ، 

ینید ياه  هقرف  ندمآ  دوجو  هب  للع 

عماوج رد  يرادـنید  هب  هیبش  ياه  هقرف  ندـمآ  دوجو  هب  یـساسا  مهم و  للع  دروم  رد  یهاتوک  یـسررب  تسا  مزال  ثحب ،  نیا  همتاـخ  رد 
 ( یهاوخ دوخ  ، ) رـشب تیلاـعف  كرحت و  ببـس  هزیگنا و  نیرتمهم   - 1 دوش : یم  ماجنا  ثحب  دـنچ  لیذ  رد  یـسررب  نیا  مییامنب .  يرـشب 

ياهـششک نیرتدنمورین  دـیاش  و  دـنک ؛ یم  تدـهاجم  دوخ ، یناسفن  ياهاوه  هب  ندیـسر  يارب  یهاوخ ،  دوخ  ببـس  هب  ابلاغ  رـشب  تسا . 
 ، توهـش ود  نیا  ياـضرا  يارب  اـبلاغ  ناـسنا  دـشاب . دوخ  لاـیما  اوه و  هب  ندیـسر  رد  يدازآ  نآ  زا  سپ  ییوج و  تساـیر  رـشب ، یناـسفن 
یم وا  یناسفن  ياهاوه  ءزج  زین  هعماج  رد  یمانـشوخ  تسا ،  هاوخ  دوخ  هک  اـجنآ  زا  نمـض  رد  دـشاب . یم  اـیند  لاـم  يروآدرگ  دـنمزاین 
نآ زا  هدرک و  دـییات  دـناسرب ؛ شا  یناسفن  ياهاوه  هب  ار  وا  هعماج  رد  هک  ار  یعامتجا  ماظن  ره  یمدآ  دـش ؛ هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  دـشاب .
رشب ب -  ربهر . رـشب  فلا -  تسا :  هدش  هدیرفآ  عون  ود  رـشب  هک  تسا  نآ  ناسنا ،  تقلخ  رد  یلاعت  يراب  ننـس  زا   - 2 دنک . یم  يوریپ 

یم تیاده  ام  رما  هب  هک  یناربهر  انرماب ) نودـهی  همئا   - ) 1 دیامرف : یم  دنوادخ  هکنانچ  دنوش ؛ یم  میـسقت  عون  ود  هب  زین  ربهر  رـشب  وریپ 
 / صـصق . ) دننک یم  توعد  شتآ  رد  ندش  هتخوس  هب  ار  مدرم  هک  یناربهر  رانلا ) یلا  نوعدی  همئا   - ) 2 هدجس 24 ) 73 و  ءایبنا /  . ) دننک
هب ندیـسر  يارب  ار  نانآ  هک  دـنور  یم  یناربهر  لابند  حیحـص  شنیب  اب  هک  یناسک   - 1 دنوش : یم  میسقت  هتـسد  ود  هب  زین  وریپ  رـشب  ( 41
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یم نانآ  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  ناـیقتم  يـالوم  هک  یناـسک   - 2 دـشاب . یم  لوا  عون  ناربهر  ناـمه  هک  دـننک  یم  يربهر  تیناـسنا  لاـمک 
 ( هدننک توعد   ) هدنروآ رب  ادـص  ره  ناوریپ  هدارا ؛  یب  ینادرخ  یب  (: 252  ( ) حیر لک  عم  نولیمی  قعان  لک  عابتا  عاعر ؛  جمه  : ) دـیامرف

یگنهرف و یب  هک  نآ  سکع  نینچمه  يرـشب و  عماوج  رد  حیحـص  شنیب  شناد و  دـشر   - 3 دـنور . یم  یتمـس  هب  يداب  ره  شور  اب  هک 
اب دراد . يراکـشآ  ریثءات  سکعلب  ای  اه و  هقرف  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  رد  دـشاب ، یم  رـشب  زا  لکـشتم  ییاههورگ  اـی  رـشب  زا  يدارفا  یناداـن 
 ، نید ناونع  تحت  یمالـسا ،  ياهنیمزرـس  رد  ار  یعامتجا  ياـه  هقرفت  دوجو  ببـس  میناوت  یم  يرـشب ،  تعیبط  زا  اهتخانـش  نیا  هب  هجوت 

مدع  ) زا بصنم ،  هاج و  هب  ندیـسر  يارب  دـنا و  هتـشاد  تسایر )  بح   ) هک دـنا  هدوب  یـصاخشا  هدربمان ،  ياه  هتـسد  مامت  رد  میـسانشب . 
هب نانیا  دندرک . یم  تیلاعف  هدش ،  یم  هتفریذپ  ناشیا  ناکم  نامز و  رد  هک  یبصنم  ناونع  تحت  هدرک و  هدافتـسا  یتعامج  يرکف )  دـشر 

يرکف دـشر  هک  مدرم  ياه  هدوت  هب  و  دـنداد ؛ یم  تساـیر  بصنم و  دـیون  دنتـشاد ، تساـیر  بح  ناـشدوخ  دـننام  هک  زین  رگید  یناـسک 
درگ ار  یهورگ  بیترت  نیدـب  و  تسا .  هدرک  یم  نوناق  نید  مان  هب  ار  اهنآ  یناسفن  ياـه  هتـساوخ  هک  دنتـشاد  یم  هضرع  ینید  دنتـشادن ،

لماوع دوجو  هب  هتـسب  نآ ،  ناود  مدع  هقرف و  نآ  ماود  نآ ،  زا  سپ  و  دندرک . یم  داجیا  بهذـم  نید و  نآ  مان  هب  يا  هقرف  هدروآ ،  دوخ 
شدـنزرف دوخ و  يرـصیق  تموکح  ینابیتشپ  زا  زاغآ  رد  ءاهب  یلعنیـسح  هیئاـهب ،  هقرف  رد  لاـثم  ناونع  هب  تسا .  هدوب  یجراـخ  یلخاد و 

 ، نامز ره  رد  ینعی  دندرب . یم  هرهب  اکیرمآ  ینابیتشپ  زا  هقرف  نیا  ناگدنامزاب  نونکا  و  دندرب . هدافتـسا  سیلگنا  ینابیتشپ  زا  يدنفا  سابع 
یمن يرامعتسا  ياهتردق  نیا  اب  اهنآ  شزاس  رگا  هک  تسا  هدرک  یم  یسوساج  تقو  دنمورین  يرامعتـسا  تموکح  يارب  هقرف  نیا  يربهر 

هب هک  ار  هدربمان  یعامتجا  ياه  هقرف  دوجو  ببـس  میناوت  یم  دـش ، نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب  نونکا  دـنام . یمن  یقاب  لاح  هب  اـت  هقرف  نیا  دوب ؛
 : میربب یپ  رگید  یضعب  يدوبان  اه و  هقرف  نآ  زا  یـضعب  ناود  ببـس  هب  سپـس  و  مییامن ؛  یـسررب  دندوب ، هدش  داجیا  ینید  ياه  هقرف  مان 
رد هداتفا  رود  هلیبق  نیا  رد  دش . مالسا  هب  هفینح  ینب  شیارگ  ببـس  برعلا ،  هریزج  رد  مالـسا  راشتنا  هفینح  ینب  باذک و  هملیـسم  فلا - 

افقم عجسم و  یبرع  هلمج  دنچ  درک و  يربمایپ  ياعدا  نانآ  زا  يدرم  دندیورگ ، مالسا  هب  هکنآ  زا  سپ  دنا ؛ هتـشادن  يرکف  دشر  هک  دجن 
ار نیمز  زا  یمین  تخاس ،  کیرش  یشیرق  دمحم  اب  توبن  رد  متسه ،  امـش  هلیبق  زا  هک  ارم  دنوادخ  تفگ :  دناوخ و  ناشیا  رب  یحو  مان  هب 

بیترت نیدـب  و  تخاس .  لالح  ار  انز  بارـش و  و  درک ؛ طقاس  امـش  زا  ار  زامن  فیلکت  و  درک ؛ تیاـنع  امـش  هب  ار  رگید  یمین  شیرق و  هب 
لالح ار  بارـش  انز و  ناـشیا  سفن  ياوه  قفاوم  تشاد و  هضرع  ار  نیمز  زا  یمین  تیکلاـم  تساـیر و  نآ  رد  هک  دروآ  ینید  ناـنآ  يارب 

نید و نیا  زا  يوریپ  لیلد  نیرتیوق  و  دـندرک . يوریپ  وا  نید  زا  هلیبق  دارفا  همه  اذـل  و  تشاد .  یم  رب  ناـنآ  زا  ار  زاـمن  تمحز  درک و  یم 
هک یضعب  زین  هیلیعامـسا  هقرف  رد  هیلیعامـسا  ب -  دوب . نانآ  یناسفن  ياهاوه  ندش  هدروآ  رب  نیمه  يدوبان ،  دح  ات  شهار  رد  یناشفناج 
هب لیعامسا  زا  تباین  مان  هب  دنتـشادن ، يرکف  دشر  هک  یهورگ  نیب  رد  دندرک و  راکنا  ار  لیعامـسا  تافو  دنتـشاد ، رـس  رد  تسایر  ياوه 

ماود اب  ناشباقعا  نانآ و  رد  ار  يرکف  دشر  مدع  دنتـسناوت  مالـسلا  هیلع  همئا  زا  دوخ  ناوریپ  نتـشاد  هاگن  رود  اب  سپـس  دندیـسر . تسایر 
مالـسا دـض  هک  ییاج  ات  دـنداد ؛ رییغت  دوخ  ناوریپ  یناسفن  ياهاوه  بسانت  هب  ناکم  نامز و  ره  رد  ار  مالـسا  ماـکحا  زین  و  دـنراد . هاـگن 

هقرف دننامه  زین  تالغ  ناتساد  تالغ  ج -  دنا . هدز  دنویپ  ار  دوخ  ناهج  يرامعتـسا  ياهتردق  اب  نایئاهب ،  دننام  زین ، ام  نامز  رد  و  دندش ؛
زا باذک  هملیـسم  دننام  هک  تشاد  یم  نآ  رب  ار  مالـسلا  هیلع  همئا  نیرـصاعم  یـضعب  تسایر ،  ياوه  هک  هنوگنیدب  دـشاب . یم  هیلیعامـسا 

دوخ هکنآ  يارب  سپس  دندرک . یم  یفرعم  همئا  زا  یکی  هدنیامن  زاغآ  رد  ار  دوخ  هدومن ،  هدافتسا  مالسلا  هیلع  همئا  اب  يدمآ  تفر و  کی 
ادـخ ار  دوخ  دوب و  رتالاب  مه  نیا  زا  ناشیا  سفن  ياوه  زین  هاگ  دـندرک . یم  فیـصوت  یبوبر  تافـص  ماـما  يارب  دـننک ، یفرعم  ربماـیپ  ار 

توبن و تماما و  طاسب  دنتخانش و  یم  ار  نانآ  مدرم  مالسلا  هیلع  همئا  مادم  ياهتدهاجم  اب  لاوحا ،  نآ  همه  رد  نکیل  دندرک ! یم  یفرعم 
هداد تبسن  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  هب  هک  ییاه  هقرف  دروم  رد  دندیـسر . یم  لتق  هب  تاقوا  رتشیب  دش و  یم  هدیچرب  ناشیا  تیبوبر 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلالس  ياهمایق  هتشذگ  رد  ام  ناگدازماما  ياهمایق  فلا -  میوش :  یم  روآدای  اددجم  ار  عوضوم  و  دنا ، هدش 
هک مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح  مایق  رد  میتفگ :  و  تیودهم .  مان  هب  مایق  و  فورعم ،  هب  رما  يارب  مایق  میدرک :  میـسقت  هنوگ  ود  هب 
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نامه نومضم  شترضح  راعـش  لاوحا  همه  رد  هدومرفن و  يا  هیروت  هنوگچیه  ترـضح  نآ  هدوب ،  فورعم  هب  رما  يارب  اهمایق  هلـسلس  رس 
نم هب  امـش  زا  سک  ره  حـتفلا : )  غلبی  مل  فلخت ،  نم  و  دهـشتسا . مکنم ،  یب  قـحل  نم  تشوـن ...( :  مشاـه  ینب  يارب  هک  هدوـب  يا  هماـن 

راعـش نخـس  نیا  لاـح ،  همه  اـج و  همه  رد  دـسر . یمن  يزوریپ  هب  دـنک ، فلخت  نم  يوریپ  زا  سک  ره  و  دوش . یم  دیهـش  دوش ، قـحلم 
دنتفگ یمن  حیرص  نخـس  مدرم  اب  دیز -  دننامه  دندرک -  یم  مایق  فورعم  هب  رما  يارب  هک  ییاه  هدازماما  هک  یلاح  رد  هدوب ؛  شترـضح 

 . تشاد راتفگ  رد  ار  هیروت  شور  نیمه  درک ، مایق  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  یهاوخنوخ  يارب  هک  زین  راتخم  دندرک . یم  هیروت  و 
يریگولج ببـس  هب  تیودـهم -  تماما و  هنیمز  رد  ربمایپ  ثیداحا  هک  زور  نآ  یمالـسا  عماوج  رد  زیمآ ، هیروت  ياـهراتفگ  نآ  هجیتن  رد 

نیدب دوب . هدش  داجیا  هراب  نیا  رد  ینهذ  یگتفشآ  عون  کی  دوب ، هدیـسرن  نانآ  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدح  رـشن  زا  تموکح 
درک مایق  ذمرت  رد  هک  ثراح  درگ  هب  هکنانچمه  دندش  یم  عمج  وا  درگ  هب  دندوب ، هدمآ  هوتس  هب  دوخ  ياج  رد  هک  يا  هدازماما  ره  ببس 

داجیا يا  هقرف  هنوگچیه  نآ  یپ  رد  دنا و  هتـشگ  زاب  لوا  لاح  هب  مدرم  هدرک ،  رـس  تسکـش  زا  سپ  اهمایق ، نیا  همه  رد  دـندش . عمج  زین 
دنچ هک  ییاههورگ  ب -  دش . داجیا  وا  مان  هب  دیز -  تداهـش  زا  سپ  اهتدم  مهنآ  هیدیز -  هقرف  هک  دیز  مایق  دروم  رد  رگم  تسا ؛  هدشن 

یگتفشآ نامه  ببس  هب  مالـسلا  هیلع  همئا  زا  یکی  تافو  زا  سپ  یهاگ  دندش  یم  یمگ  ردرـس  راچد  دوخ  نامز  ماما  تخانـش  رد  يزور 
نیا رد  دندرک و  یمن  رواب  مه  ار  یلبق  ماما  تافو  يدعب ،  ماما  زکرم  زا  رود  اب  هاگآان و  نایعیـش  زا  ینت  دـنچ  میدرک ،  نایب  الاب  رد  هک  اه 
یم يدـعب  ماـما  زا  يوریپ  تشگ و  یم  مولعم  ناـشیا  رب  یلبق  ماـما  تاـفو  دـش و  یم  نشور  ناـشیا  رب  رما  اـت  دـندومن  یم  فقوت  عوضوم 

رب مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تافو  الثم  يزور  دنچ  هک  ار  يا  هتـسد  نیا  لحن ،  للم و  ناسیون  هرکذت  لاح ،  نیا  رد  دندومن .
یقاب مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تماما  هب  داقتعا  رب  ار  زور  دنچ  نآ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تماما  نامز  رد  دوب و  هدشن  تباث  ناشیا 

ای یماما -  تفه  ینعی  هیعبس -  ار  نانآ  الثم  دنتشون و  یم  ناشیارب  لاح  حرـش  لیـضفت  هب  دنروآ و  یم  باسح  هب  هقرف  کی  دندوب ، هدنام 
یـضعب دروم  رد  ناسیون  رکذت  راک  هدوب  لیبق  نیا  زا  زین  و  دنروآ . یمن  باسح  هب  داقتعا  نیا  زا  ار  ناشیا  تشگزاب  دـندیمان و  یم  هیفقاو 

دشاب و هدیشک  لوط  زور  داتفه  ناشیا  ياعدا  تدم  حطفا  هللادبع  دننام  دنچ  ره  دندرک  یم  تماما  ياعدا  يزور  دنچ  هک  یناگدازماما  زا 
هقرف باسح  هب  زور ، دنچ  رد  ار  رفن  دنچ  نآ  راک  ناسیون  رکذت  دش . یم  ادیپ  ههبش  نایعیش  زا  یضعب  يارب  هاتوک  تدم  نیا  رد  رتمک و  ای 

؛  هیغالک هقرف  دنتشون : یم  درک ، یم  راق  راق  يا  هدازماما  راوید  بل  رب  تقو  کی  یغالک  رگا  ایوگ  هکنانچ  دندرک . یم  تبث  هعیـش  زا  يا 
! دنتشون یم  حرش  نآ  يارب  سپس  و 

رما تقیقح 

هفخ هفطن  رد  نامز  نآ  ماما  ياهتدهاجم  اب  دـش ، یم  تیبلا  لها  ماما  هعیـش و  تماما  مالـسلا  هیلع  همئا  نامز  رد  هک  تسا  نآ  رما  تقیقح 
تارظانم همیمض  هب  رما ، نیا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يدهع  تیالو  نامز  رد  ماجنارـس  و  درک . یمن  ومن  تشگ و  یم  دوبان  دش و  یم 

 ، سپ نآ  زا  و  دیـشاپ . مه  زا  هراب  نیا  رد  ار  يا  هتفاب  ره  دوپ  رات و  تفالخ ،  سلجم  رد  لحن  للم و  لـها  اـب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
يافلخ راتفر  دندوب و  روهـشم  نایعیـش  تماما  هب  ناناملـسم ،  همه  نیب  دندش ، فورعم  زین  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نبا  رما  هب  هک  يدعب  ناماما 

حضاو و ناناملـسم  همه  رب  ار  ناشیا  تماما  رما  شیب  زا  شیب  ارماس ، دادـغب و  رد  تفالخ  تختیاپ  هب  هنیدـم  زا  ناشندروآ  ناشیا و  رـصع 
ماما تماما  نامز  رد  هک  دش  عورش  دیعس  نب  نامثع  نییعت  اب  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  زا  زین  هصاخ  يالکو  نییعت  رما  تخاس .  نشور 
یلو نامز  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  سپ  دوب . نایعیش  همه  عجرم  هصاخ  تباین  ناونع  تحت  زین  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 

نب نامثع  نب  دمحم  شتافو ،  زا  لبق  دیعس  نب  نامثع  دوب . نایعیـش  عجرم  شترـضح  صاخ  بیان  ناونع  هب  ومه  تسخن  زین  جع )   ) رـصع
 (، جع  ) نامز ماما  رگید  بیان  ود  ات  سپـس  و  درک ؛ یفرعم  نایعیـش  هب  جع )   ) نامز ماما  بیان  ناونع  هب  جـع )   ) نامز ماما  رما  هب  ار  دـیعس 
هک هیلیعامسا  زج  يا  هقرف  چیه  مالسلا  هیلع  همئا  رـصع  رد  هجیتن  رد  تشاد .  همادا  تباین  راک  يرمـس ،  دمحم  نب  یلع  حور و  نب  نیـسح 
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هیدیز اما  و  تسا .  هدشن  ادج  هعیش  زا  يا  هقرف  چیه  دندش ، مالـسا  اب  فلاخم  سپـس  دندوب و  مالـسلا  هیلع  همئا  اب  فلاخم  دندوبن و  هعیش 
، دنتسه ناناملسم  زا  يا  هقرف  زین  نانآ  هدش ،  زاغآ  یک  زا  ناشیا  لکشت  نیا  تسین  مولعم  اقیقحت  دندش و  لکشم  دیز  تداهش  زا  سپ  هک 

نایاپ هب  هدوب -  رتشیب  ای  لصا  دـصراهچ  هک  لوصا -  فیلاـت  راـک  مالـسلا  هیلع  همئا  رـصع  زا  هک  اـجنآ  زا  نینچمه  هعیـش .  زا  يا  هقرف  هن 
نایعیش نیب  رد  ار  یمالسا  شناد  شنیب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یـصو  هدزاود  هدش ،  فیلءات  رگید  ددعتم  ياهباتک  سپـس  دیـسر و 

زا ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  دنتـشاد و  جع )   ) رـصع یلو  تبیغ  هب  نامیا  دندوب و  ماما  هدزاود  وریپ  هک  دـنتخاس  راکـشآ  نانچ 
رد يرکف  ياـهفالتخا  ناـیب  کـنیا  رد  مالـسلا .  هیلع  همئا  روضح  رـصع  رد  يرکف  ياـهفالتخا  عوضوم  دوب  هنوگ  نیا  دـنتفرگ . یم  ناـنآ 

 . يربک تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم 

يربک تبیغ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  يرکف  ياهفالتخا 

يریگولج دوخ  نایعیـش  يرکف  یناشیرپ  زا  ناماما  مالـسلا  هیلع  همئا  روضح  رـصع  رد  هک :  دش  نشور  میدرک ،  نایب  هتـشذگ  رد  هچنآ  زا 
 ( جع  ) مهدزاود ماما  ياربک  تبیغ  رـصع  زا  سپ  ناشیا ،  بتکم  ناگدش  هدرورپ  مالـسلا و  هیلع  همئا  ياهتدهاجم  رثا  رد  و  دندومرف . یم 
 - مود ( 253 . ) دندوب هتخانـش  مولعم و  بسن  مان و  صخـش و  هب  هعیـش  ماما  هدزاود  لوا -  دوب : نشور  عیـشت  رد  رما  ود  ناناملـسم  همه  رب 

ربمایپ یصو  هدزاود  هک  یمالسا  مولع  رگید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نآرق و  ریسفت  هنیمز  رد  بان ،  مالسا  ای  عیشت  ياه  هشیدنا 
گرزب کچوک و  ياهباتک  رد  جع )   ) مهدزاود ماما  تبیغ  رصع  رخآ  ات  ناشیا  نادرگاش  طسوت  دندوب ، هدومرف  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رـصع یلو  روهظ  ات  جـع )   ) مهدزاود ماما  تبیع  رـصع  لوا  زا  رما ، نیا  هب  هجوت  اب  دوب . ناناملـسم  همه  سرتسد  رد  هدـش و  طبـض  تبث و 
هیلع تیبلا  لـها  ثیداـحا  مهف  رد  ییاـهرظن  فـالتخا  عوقو  رگم  دوب ، دـهاوخن  هدوبن و  عیـشت  رد  ییارگ  هقرف  ناـکما  هنوگ  چـیه  جـع )  )

اهیلوصا اهیرابخا و  تسا :  هدیدرگ  ریز  حرش  هب  یلوصا  يرابخا و  مان  هب  لباقتم  هیرظن  ود  شیادیپ  ببس  هتشذگ  رد  رما  نیمه  و  مالسلا . 
راک نیا  و  دـنا ؛ هتفرگ  افلخ  بتکم  زا  ار  لوصا  تاحالطـصا  زا  یخرب  لوصا  ياملع  هک  تسا  نآ  اهیلوصا  اـب  اـهیرابخا  فـالتخا  ءاـشنم 

بتکم ياهـشنیب  لقان  ار  نآ  لئاسم  هیلک  دنوش و  نیبدب  لوصا  ملع  هب  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  نیثدـحم  زا  یـضعب  هک  هدـش  ببس 
الثم تسا .  هدـش  یحیحـص  يانعم  يارب  افلخ  بتکم  زا  یحالطـصا  لـقن  دراوم ، یـضعب  رد  هدوبن و  نینچ  هک  یلاـح  رد  دـنرادنپ . اـفلخ 
مکح ربارب  رد  ار  یماکحا  دوخ  رظن  يار و  هب  دـنا  هداد  هزاجا  دوخ  هب  هک  هدـش  يراذـگمان  یناسک  رب  افلخ  بتکم  رد  دـهتجم  حالطـصا 

قالطا یناسک  رب  حالطـصا  نیا  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  لوصا  ملع  رد  یلو  دننک ؛ يراذگوناق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ادخ و 
حالطـصا کی  هک  ار  هیقف  رگید  ترابع  هب  و  دنـشاب . شلوسر  تنـس  ادـخ و  باتک  زا  یعرـش  ماـکحا  جارختـسا  رد  صـصختم  هک  هدـش 

همه هک  افلخ  بتکم  نیثدحم  دننام  زین ، ام  نیثدحم  لوصا ،  ياملع  راک  ربارب  رد  رگید  يوس  زا  دنا . هدـیمان  دـهتجم  دـشاب ، یم  یمالـسا 
بیذـهت و هیقفلا ،  هرـضحیالا  نم  یفاـک ،   ) هعبرا بتک  ثیداـحا  همه  دـنا ، هدـناوخ  حیحـص  ار  دوـخ  ثیدـح  بـتک  زا  یـضعب  ثیداـحا 

ياهحالطـصا هک  تسا  نآ  حیحـص  شور  هک  یلاـح  رد  تسا ؛  هدوـب  نینچ  اـم  نیثدـحم  شور  ( 254 . ) دنا هتسناد  حیحـص  ار  راصبتـسا )
، درادن شزاس  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  ياهـشنیب  اب  نقتم  لیالد  قبط  هک  ار  يدراوم  هدومن ،  لیلحت  هیزجت و  کی  هب  کی  ار  لوصا 

هدومن یسررب  ار  ثیداحا  کیاکی  نتم  دنس و  هک  تسا  نآ  ثیدح ،  ياهباتک  هرابرد  حیحـص  شور  زین  و  دنریذپب . ار  یقاب  دننک و  كرت 
، دنا هداد  میلعت  حیحص  ثیدح  تخانش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يایصوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يدعاوق  اب  ار  هچ  ره  ، 

دراوم زین  هاگ  اهیلوصا . اـهیرابخا و  نیب  فـالتخا  ءاـشنم  زا  دوب  هنومن  ود  نیا ،  دـننک . كرت  ار  نآ  ریغ  دـننادب و  حیحـص  دـندید ، قفاوم 
اهیلوصا ای  اهیرابخا  هماـع  يءار  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا و  هدوب  يورکت  نآ  ءاـشنم  هک  هدوب  نیفرط  نادنمـشناد  زا  یخرب  يارآ  رد  يرداـن 

رظن فالتخا  ناشفالتخا  دنشاب و  یم  بتکم  کی  وریپ  ود  ره  هکلب  دنتسین ، هقرف  ود  اهیلوصا  اهیرابخا و  میتشاد ،  نایب  هچنآ  ربانب  تسناد . 
یهورگ نونکا  تسا و  هدوب  هتشذگ  نامز  رد  زین  فالتخا  نیا  هکنآ  زا  هتشذگ  دشاب . یم  تنـس  باتک و  زا  ماکحا  جارختـسا  تیفیک  رد 
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. دنمان یم  نیثدحم  تعامج  ار  ناشیا  هکلب  درادن ، دوجو  ییاج  رد  اهیرابخا  مان  هب  هناگادج  یتعامج  ای 

ثحب هصالخ 

افلخ بتکم  دندش . میسقت  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  افلخ و  بتکم  هورگ ؛  ود  هب  ناناملسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  سپ 
يارب ات  دنراذگاو  تما  دوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ار  تما  يربهر  راک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادـخ و  دـیوگ : یم 

كرادم دناد و  یم  مالـسا  عرـش  قفاوم  1336 ه ) م :   ) یناـمثع هفیلخ  نیرخآ  اـت  ار  اـفلخ  تموکح  بتکم  نیا  دـننک . راـیتخا  ربهر  دوخ 
ربمایپ تنـس  درادـنپ و  یم  هناگ ،  هس  يافلخ  تاداهتجا  صوصخلا  یلع  و  هباحـص ،  تاداهتجا  ربمایپ و  تنـس  نآرق و  ار  مالـسا  تعیرش 
تیبلا لها  بتکم  دنک . یم  تفایرد  دـشاب ، هدـش  هدـیمان  یباحـص  سک  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یمالـسا تما  ربهر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یـصو  هدزاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپزا  سپ  دـنوادخ  تسا :  دـقتعم  مالـسلا  هیلع 
ار مالـسا  كرادم  بتکم  نیا  تسا .  هدومرف  غیلبت  شتما  هب  عطاق  نشور و  روط  هب  ار  رما  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدومرف و  میمعت 

هدزاود زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  و  دـناد ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  نآرق و 
نیا زا  هتشذگ  دریذپ . یم  زین  ار  نآ  دوش ، تیاور  یثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نموم  هباحص  زا  هچنانچ  دنک . یم  تفایرد  وا  یصو 

دندناوخ و كرـشم  رفاک و  ار  ناناملـسم  همه  دندش و  ادج  بتکم  ود  ره  زا  یتعامج  يرجه ،  لوا  نرق  مراهچ  ههد  رخآ  رد  بتکم ،  ود 
هک دندش  میـسقت  فلتخم  ییاه  هقرف  هب  جیردت  هب  افلخ  بتکم  دـنمان . یم  جراوخ  ار  هقرف  نیا  دندیـشک . ناناملـسم  همه  يور  هب  ریـشمش 

و تـسا .  هدـمآ  دـیدپ  هیباـهو  هـقرف  هیفلـس و  هـقرف  زاو  دنـشاب ؛ یم  هیفلـس  هرعاـشاو و  هلزتـعم  ياـه  هـقرف  دـیاقع ، رد  اـهنآ  نیرتروهـشم 
هیلع تیبلا  لها  بتکم  رد  اما  و  دنـشاب . یم  هلبانح  هیعفاش و  هیفنح  هیکلام و  ياه  هقرف  ماـکحا ،  رد  اـفلخ  بتکم  ياـه  هقرف  نیرتروهـشم 
نامز رد  يربک .  تبیغ  رـصع  مالـسلا و  هیلع  همئا  روضح  نامز  هب  دوش  یم  میـسقت  ناـشناوریپ ،  ناـیم  هقرفت  فـالتخا و  عوضوم  مالـسلا 

یتساـک يدـعب و  ماـما  زا  يرود  ببـس  هب  مالـسلا  هیلع  همئا  زا  یکی  تاـفو  زا  سپ  نایعیـش  زا  یـضعب  یهاـگ  مالـسلا  هیلع  هـمئا  روـضح 
ماما روضح  هب  ناشنایاناد  هکنآ  ات  دـندش ؛ یم  یمگردرـس  راچد  شیایـصوا ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  هب  تبـسن  ناشتفرعم 

نشور و یمالسا  ماکحا  یمالسا و  دیاقع  هب  تفرعم  رد  ار  نایعیـش  همئا ،  هشیمه  زین  و  دش . یم  نشور  ناشیارب  رما  دندیـسر و  یم  يدعب 
هب دشن ؛ رادیدپ  ناماما  روضح  رصع  رد  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  نایم  رد  ییارگ  هقرف  هاگچیه  ببـس  نیدب  دنتخاس . یم  انیب 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  یصو  هدزاود  اهناملسم  ياه  هقرف  همه  دیسر ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یصو  نیمهدزاود  رصع  نوچ  هک  يا  هنوگ 
کچوک و ياهباتک  رد  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  نادرگاش  ار  یمالسا  مولع  همه  و  دنتخانـش ، یم  بسن  مان و  صخـش و  هب  ار  هلآ  و 

هیلع همئا  یغیلبت  راک  هنوگ  نیدب  و  دوب . هتفرگ  رارق  ایند  رمع  زور  نیرخآ  ات  اهناسنا  همه  سرتسد  رد  دندوب و  هدومن  طبض  تبث و  گرزب 
یمن تارضح ،  نآ  مامتها  ببـس  هب  همئا ،  روضح  رـصع  رد  دش : نایب  هچنآ  ربانب  دش . زاغآ  يربک  تبیغ  رـصع  دیـسر و  نایاپ  هب  مالـسلا 

ارف ار  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  دیاقع  زا  یکدنا  نانآ  هیدیز ؛  هقرف  اما  و  دوش . داجیا  ناشناوریپ  نایم  رد  يا  هقرف  تافالتخا  تسناوت 
ینس هن  نانیا  سپ  دنا . هداد  لیکـشت  ار  هیدیز  هقرف  هدرک ،  عمج  مه  اب  ار  اهنآ  و  ار ؛ افلخ  بتکم  ماکحا  دیاقع و  زا  يرایـسب  دنا و  هتفرگ 

باذک هملیسم  عابتا  هفینح و  ینب  دننامه  هقرف  نیا  هیلیعامسا ؛  اما  و  دنا . هداد  لیکشت  ار  ناناملسم  زا  یموس  دوخ  هکلب  یعیش ،  هن  دنتـسه 
زا هتشگ و  دترم  هدش ،  ربمایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دننام  هملیسم  دندش  دقتعم  هک  هاگنآ  نکیل  دندوب ؛ ناملسم  لصا  رد  هک  دنتـسه 

سپ زین  هیلیعامسا  دنتسه ! دقتعم  هملیسم  يربمایپ  هب  هک  درمش  ناناملسم  زا  يا  هقرف  ار  هفینح  ینب  ناوت  یمن  رگید  و  دندش ؛ جراخ  مالـسا 
زا مالسا ،  ماکحا  لباقم  رد  ناشیراذگنوناق  ببس  هب  نامز ،  رورم  اب  و  دندش ؛ جراخ  عیـشت  زا  هدرک ،  تافو  لیعامـسا  تماما  نتفریذپ  زا 

یمن ار  اهنآ  هک  تالغ  راک  زین  تسا  ناشیا  دـننام  و  دروآ . رامـش  هب  ناناملـسم  زا  يا  هقرف  ناوت  یمن  ار  اهنآ  و  دـندش ؛ جراـخ  زین  مالـسا 
لها بتکم  رد  ار  اهنآ  دوجو  لحن  للم و  بتک  ناگدنسیون  هیبارغ ،  هیناسیک و  هیئابس و  دننام  یلایخ  ياه  هقرف  اما  و  دیمان . ناملـسم  ناوت 
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هب مییوگ :  یم  هراب  نیا  رد  دنا . هتـشادن  یجراخ  دوجو  خیرات  رد  ییاه  هقرف  نینچ  هاگچیه  دنا و  هدش  یعدم  غوردـب  مالـسلا  هیلع  تیبلا 
يزادرپغورد ربارب  رد  دیوگ ، یم  ارم  هچ  ره  دزاس ، یم  دوخ  زا  هک  یسک  نآ  هفیعـض : )  هیف  یتلیحف  لوقی ،  ام  قلخی  نم   : ) فورعم لوق 

نایب هک  دوب  نانچ  مالـسلا  هیلع  همئا  روضح  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  نایم  رد  فالتخا  ناتـساد  متـسه !  ناوتان  وا 
اهناملـسم قرف  همه  دزن  مالـسلا  هیلع  هعیـش  ماما  هدزاود  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود -  ماما  ياربک  تبیغ  زا  سپ  میتشاد . 

 ، تشاد تسایر  ياوه  سک  ره  هکلب  دـنک ؛ تماما  ياعدا  هعیـش  نیب  رد  تسناوت  یمن  سک  چـیه  هک  دـندوب  روهـشم  فورعم و  ناـنچنآ 
مالعا دوخ  صاخ  بیان  نیمراهچ  زا  سپ  جـع )   ) رـصع یلو  ترـضح  زین  ار  نآ  همتاخ  هک  درک . یم  ماـما  نیمهدزاود  زا  تباـین  ياـعدا 

و هعیش ،  رد  هیئاهب  هقرف  دننام  دندش ؛ یم  جراخ  مالسا  عیشت و  زا  دندرک ، یم  يوریپ  تباین  یعدم  زا  هک  ییاهنآ  لاح ،  نیا  اب  دوب . دومرف 
ناوریپ یمالسا  شنیب  راک  و  میتشاد .  نایب  هک  دوب  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یـصو  هدزاود  هب  تفرعم  رما  اهینـس .  رد  هینایداق  هقرف 

هب یـصو ،  هدزاود  قیرط  زا  هدـش  تیاور  ثیدـح  ياهباتک  گرزب و  کچوک و  راتـشون  اهدـص  راشتنا  اب  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم 
یـضعب نیب  تایاور ،  اب  دروخ  رب  رد  هک  يرظن  فالتخا  رگم  دوش ، اپ  هب  تسناوت  یمن  ییارگ  هقرف  هنوگچیه  رگید  هک  دوب  هدیـسر  ییاج 

دنتسه و یلوصا  هعیش  ياهقف  همه  نونکا  نکیل  دندیمان ؛ یلوصا  ار  یضعب  يرابخا و  ار  یضعب  ببس  نادب  هک  هدمآ  دیدپ  هعیش  ياهقف  زا 
هک دید  میهاوخ  یلاعت -  هلوحب  هدـنیآ -  ياهثحب  رد  ثحب ،  نیا  مامتا  زا  سپ  درادـن . دوجو  يرابخا  مان  هب  هناگادـج  یتعامج  ییاج  رد 

ماکحا دیاقع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  ناوریپ  لیلد  هچ  هب 
 . مییامن یم  ذخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یصو  هدزاود  زا  ار  مالسا 

ادخ مالک  رد  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  ماقم 

دنهاوخ یم  ادـخ  هک  تسین  نیا  زج  ( 255 : ) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یف هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  دـنادرگ . هزنم  كاـپ و  ار  امـش  ـالماک  دـنک و  رود  تیبلا  لـها  امـش  زا  ار  هاـنگ  يدـیلپ و  هنوگ  ره 

 . منادناخ قح  رد  تبحم  تدوم و  زج  منک ،  یمن  تساوخرد  امش  زا  متلاسر  رب  یشاداپ  چیه  نم  ربمایپ :) يا   ) وگب ( 256  : ) یبرقلا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  رد 

امیلست اوملس  هیلع و  اولـص  اونما  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هکئالم  هللا و  نا  همیرک :  هیآ  لیذ  رد  رگید  ریـسافت  یبطرق و  ریـسفت  رد 
مالس دینک  مالـس  وا  رب  دیتسرف و  تاولـص  ربمایپ  رب  نامیا  لها  يا  زین  امـش  دنتـسرف . یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف  ادخ و  انامه  (: 257)

سلجم رد  ام  هک  یلاح  رد   : ) تفگ هک  دنا  هدرک  تیاور  يراصنا  دوعـسم  وبا  زا  ثیدـح  ياهباتک  رگید  ملـسم و  حیحـص  رد  و  یندرک . 
رب هک  تسا  هداد  روتسد  ام  هب  ادخ  درک : ضرع  شترضح  هب  دعس  نب  ریشب  دمآ . ام  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میدوب ،  هدابع  نب  دعس 
زا یلاوس  نینچ  شاک  يا  میدرک  وزرآ  ام  هک  دومن  توکـس  يردـق  هب  ربمایپ  داتـسرف . تاولـص  وت  رب  دـیاب  هنوگچ  میتسرفب ،  تاولـص  وت 

تیلص امک  دمحم  لآ  یلع  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دییوگب : دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نآ  زا  سپ  دسر و  یمن  شترضح 
زین مالـس  رد  و  دـیجم . دـیمح  کنا  نیملاعلا .  یف  میهاربا  لآ  یلع  تکراـب  اـمک  دـمحم  لآ  یلع  دـمحم  یلع  كراـب  میهاربا .  لآ  یلع 

 ، هرجع نب  بعک  و  دیمحوبا ، و  یلع ،  رگید : هباحـص  زا  هراب  نیا  رد  دـیوگ : يذـمرت  ننـس  رد  ( 258 .( ) دیئوگب دـیتخومآ  هک  هنوگنامه 
حیحـص نسح و  ثیدح  نیا  دیوگ : يذمرت  تسا .  هدش  تیاور  یثیداحا  زین  هدیرب  و  ثراح ،  نب  دیز  و  دیعـسوبا ، و  هللادـیبع ،  نب  هحلط 

ربمایپ زا  911 ه ) م :   ) یععاش يدوهـس  رثا  نیدقعلا  رهاوج  و  974 ه ) م :   ) یمثیه رجح  نبا  فیلءاـت  هقرحملا  قصعاوصلا  رد  زین  و  تسا . 
تاولـص ادخ ، لوسر  يا  دنتـشاد : هضرع  دـیتسرفم ). صقان  تاولـص  نم  رب  : ) دـندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

مهللا : ) دیئوگب هکلب  دینکن -  نینچنیا  دینک -  توکـس  نآ  زا  سپ  دـمحم ) یلع  لص  مهلا  : ) دـیئوگب هکنیا  دومرف : تسا ؟  هنوگچ  صقان 
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تنس کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رب  نداتسرف  دورد  تاولـص و  یپ  رد  دمحم ) لآ   ) رکذ نیاربانب  دمحم ) لآو  دمحم  یلع  لص 
. دنیامن یمن  لمع  نادب  دنا و  هدرک  كرت  ار  نآ  ناناملسم  زا  يا  هراپ  هک  تسا  يوبن 

راتفگشیپ

رد و  میدومن ،  یـسررب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تنـس  اب  اـفلخ  دروخرب  هوحن  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  هدـنیآ  ثحاـبم  یلک  حرط 
دروم ( 259  ) ترضح نآ  تنس  ءایحا  هار  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ءایـصوا  شور  درکلمع و  یلاعت -  هللا  ءاش  نا  هدنیآ -  ياهثحب 

ملاع راگدرورپ  رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 1 دوش : یم  هصالخ  ریز  هنیمز  راهچ  رد  اهیسررب  نیا  داد . میهاوخ  رارق  یـسررب 
هب ندیـسر  يارب  رـشب  هک  ار  یفراعم  مولع و  همه  دوخ و  تنـس  هعومجم  میرک و  نآرق  ریـسفت  ایند ، زور  نیرخآ  ات  اـهناسنا  تیادـه  يارب 

میلعت يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلا  هیلع  شدنزرف  هدزای  هب  وا  طسوت  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هب  دراد ، مزال  دوخ  یناسنا  لامک  هجرد 
دوخ صاخ  میلعت  تحت  رمع  همه  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  و  تسا ،  هدراذـگ  ناشرایتخا  رد  هداد و 

ناونع هب  ار  شدـنزرف  هدزای  مالـسلا و  هیلع  یلع  تمایق ،  هنماد  ات  مالـسا  غیلبت  تسارح و  ظفح و  يارب  نیملاـعلا  بر   - 2 دوب . هداد  رارق 
ایند رمع  زور  نیرخآ  اـت  اـهناسنا  همه  هکنآ  يارب  نیملاـعلا  بر  رما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  و  دوـمرف ، نـیعم  ربماـیپ  ءایـصوا 

تماما يارب  ار  راوگرزب  هدزاود  نآ  تسیک ،  دزن  اهیگتفشآ  اهدرد و  یمامت  يوراد  دننادب  و  دنـسانشب ، ار  تیاده  رما  رد  دوخ  نایامنهار 
مدرم رب  ادخ  تمعن  دش و  لماک  نید  غیلبت  راک  نیا  اب  و  دومرف ، یفرعم  یمالـسا  تما  هب  نشور  عطاق و  حیرـص و  ینایب  اب  مدرم  يربهر  و 
ریسفت زا  ار  نامتک  فیرحت و  هدرپ  دنتساخاپب و  ترضح  نآ  ءایصوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ   - 3 تفای .  تیمامت 

نرق هس  لوط  رد  یمئاد  ریگیپ و  داهج  شالت و  اب  دنتفرگ و  رب  مالـسا  ماکحا  دـیاقع و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  میرک و  نآرق 
رد ار  یهلا  فراعم  مولع و  یمالسا و  ننس  لیـصا  هعومجم  میرک و  نآرق  حیحـص  ریـسفت  دنتـسناوت  لاعتم  راگدرورپ  تادییءات  اب  یلاوتم 
ایند زور  نیرخآ  ات  نآ  ندنام  رـشب  سرتسد  رد  مالـسا و  ظفح  هار  رد  مالـسلا  هیلع  راهطا  همئا  کیاکی   - 4 دنهد . رارق  نایناهج  سرتسد 

یعطق ترورـض  مالـسا و  ظفح  يارب  دوخ  صاخ  طئارـش  رد  مالـسلا  هیلع  ناراوگرزب  نیا  زا  کی  ره  ياه  هماـنرب  لاـمعا و  دندیـشوک و 
 . تخادرپ میهاوخ  مهم  رایسب  رما  راهچ  نیا  حیضوت  حرش و  هب  هدنیآ  ياهثحب  رد  ناحبس  يادخ  تساوخ  تیانع و  اب  نونکا  تشاد . 

دهن تعیدو  هب  شیصوهدزاود  دزن  راگدرورپ  رما  هب  ار  دوخ  تنسو  ادخ  باتک  تایآریسفت  ربمایپ ص  لوا : ثحب 

: دنتفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  تایح  نامز  رد  دنداهن ، داینب  ار  افلخ  بتکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هکنانآ  همدـقم 
تاعاس نیرخآ  رد  و  دـیآ ! یم  نوریب  شناهد  زا  نخـس  مشخ  يدونـشوخ و  لاح  رد  تسا و  رـشب  مه  وا  هک  دیـسیونن ؛ ار  ربمایپ  ثیدـح 

یم نایذه  تسا و  رامیب  ربمایپ  دنتفگ : دنوشن و  هارمگ  زگره  نآ  نتـشون  زا  سپ  هک  دـسیونب  یتیـصو  شتما  يارب  دـندراذگن  شیگدـنز 
ات ار -  ثیدح  نتـشون  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  گرزب !!!  تسا  يدرد  هچ  هآ  تسا !!  سب  ار  ام  ادخ  باتک  دـیوگ !!
اب اذل  و  دـش ؛ یم  بوسحم  مرج  زین  ربمایپ  ثیدـح  ندرک  وگزاب  یتح  نرق  نیا  لوا  عبر  رد  هتبلا  دـندرک . عونمم  يرجه -  لوا  نرق  نایاپ 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  يرآ  دندرک . هچنآ  دندرک  دندرک ، یم  تیاور  ار  ترضح  نآ  ثیدح  هک  نیعبات  ربمایپ و  هباحص  زا  يا  هدع 
 - مالـسلا هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  اـما  تشاد .  نینچ  نیا  یتشونرـس  اـفلخ  بتکم  رد  دوب ، ترـضح  نآ  تنـس  یـساسا  نکر  هک  هلآ  و 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  تنس  یلک  روط  هب  ثیدح و  رشن  ظفح و  روما ، نیا  فالخ  رب  تسرد  زاغآ  نامه  زا  دید -  میهاوخ  هکنانچ 
بتکم رد  يرایـسب  كرادم  رداصم و  هدـنیآ  لوصف  رد  ام  ثحب  دروم  بلاطم  يارب  هک  تسا  يروآ  دای  هب  مزال  ددرگ . یم  هدـهاشم  هلآ 

ربمایپ تنـس  اب  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  دروخ  رب  رد  هک  دزاس  یم  مزلم  ار  اـم  یملع  حیحـص  شور  نکیل  ( 260  ) دراد دوجو  افلخ 
بتکم دروم  رد  هچنآ  زین  هتشذگ  رد  هکنانچمه  میهد .  رارق  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رداصم  هب  هعجارم  ار  انبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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. دوب نانآ  دوخ  ربتعم  ياهباتک  هب  دانتسا  اب  میدرک  نایب  افلخ 

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  ثیدح  تشذگ  رس 

حیضوت

. ددرگ یم  زاغآ  مالسلا  هیلع  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تایح  نامز  زا  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  ثیدح  تیاور  رشن و  یخیرات  نارود 
هدهع رب  نآ  لیصفت  نایب و  حرش و  و  تسا ،  میرک  نآرق  رد  مالـسا  ماکحا  قیاقح و  هشیر  لصا و  دش  نشور  هتـشذگ  ثحابم  زا  هکنانچ 

شیوخ ثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تسا .  هدش  هداد  رارق  مالـسلا  هیلع  مالـسا  لوا  تسد  نیغلبم  ریاس  مرکا و  ربمایپ 
ءالما مالـسلا  هیلع  یلع  شیوخ  مع  رـسپ  هب  ار  همه  همه و  دراد ، جایتحا  نادـب  تمایق  زور  ات  رـشب  اـی  هدـش و  یحو  ناـشیا  هب  هچنآ  ینعی 

سلاجم رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میلاعت  لاقتنا  دومن . یم  نیودت  ار  میلاعت  نیا  ترـضح  نآ  هدومرف و 
 : میزادرپ یم  اهنآ  حرش  هب  الیذ  هک  تفرگ  یم  تروص  ینوگانوگ 

مظنم میلعت  سلاجم 

زا شناد  يریگارف  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیومع  رـسپ  اـب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  مظنم  ياهرادـید  میلعت و  سلاـجم 
یم نینچ  مالسلا  هیلع  ماما  لوق  زا  مینک و  یم  هعجارم  یفاک )   ) باتک هب  دروم  نیا  رد  هنومن  يارب  تسا .  هدش  لقن  لیصفت  هب  ترـضحنآ 

رد زین  نم  درب ، یم  فیرـشت  ترـضح  نآ  متفر و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  رابکی  بش  ره  راـبکی و  زور  ره  نم  میناوخ : 
نینچ رگید  سکچیه  اـب  نـم  صخـش  اـب  زج  ادـخ  ربـمغیپ  هـک  دنتـسناد  یم  ار  نـیا  ترـضح  نآ  باحـصا  هـمه  مدوـب .  ناـشیا  تمدـخ 
يارب نم  رگا  دروآ . یم  فیرـشت  نم  هناـخ  هب  ترـضح  نآ  و  تفرگ ،  یم  تروص  نم  هناـخ  رد  اـبلاغ  اهرادـید  نیا  درادـن . یئاهرادـید 

هک يروط  هب  درک ، یم  تولخ  نم  اب  داتسرف و  یم  نوریب  قاتا  زا  ار  شنارـسمه  مدش ،  یم  دراو  وا  اهناخ  زا  یکی  رد  ترـضح  نآ  رادید 
هب نم  اب  هک  يور  نآ  زا  دروآ ، یم  فیرشت  نم  هناخ  هب  ادخ  لوسر  هاگره  اما  دوبن . ترضح  نآ  تمدخ  رد  رگید  یسک  نم  صخش  زج 
یم شرضح  زا  ار  هچ  ره  نم  یئاهرادید ،  نینچ  رد  منادنزرف .  زا  کیچیه  هن  تساخ و  یم  رب  ام  رانک  زا  همطاف  هن  دیوگ ، نخـس  ییاهنت 
یم نخـس  زاغآ  دوخ  ترـضح  نآ  تفریذپ ،  یم  نایاپ  متالاوس  مدـش و  یم  شوماخ  نوچ  و  مدرک .  یم  تفایرد  یفاک  باوج  مدیـسرپ 
دوخ طخ  هب  ار  نآ  ات  دومرف  ریرقت  دناوخ و  نم  يارب  هکنآ  رگم  دشن ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآرق  زا  يا  هیآ  چـیه  درک .

تساوخرد يادخ  زا  و  تخومایب ،  نم  هب  ار  نآ  ماع  صاخ و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم ،  خسان و  ریـسفت ، لیوءات و  شترـضح  متـشون و 
زا يا  هیآ  چـیه  دومرف ، نم  قح  رد  شترـضح  هک  یئاـعد  نآ  زا  سپ  نم ،  دـیامرف . تمحرم  نم  هب  ار  نآ  ظـفح  مهف و  تردـق  هک  درک 

بـسانم اجنیا  رد  مدرکن .  شومارف  هدربن و  رطاخ  زا  مدوب ،  هتـشون  نم  هدرک و  ءالما  ناشیا  هک  ار  یبلاطم  زا  کیچیه  زین  و  ادـخ ، باـتک 
زین ناگدـنناوخ  زا  یخرب  نهذ  هب  اسب  هک  يداریا  ثیدـح  نیا  رد  میوش .  روآدای  ار  يرگید  ثیدـح  تیاور ،  نیا  همادا  لقن  زا  لبق  تسا 
یلع نب  دیز  تسا :  حرش  نیدب  تیاور  تسا .  هدش  هداد  خساپ  120 ه ) م :   ) مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  يوس  زا  دیامن ، روطخ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  رگم  تفای  یمن  هار  منامـشچ  هب  باوخ  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ :  مالـسلا  هیلع 
هچ اـی  يزیچ و  هچ  هراـبرد  اـهنیا  هکنآ  یهن و  رما و  هنوگ  ره  اـی  تنـس ،  مارح و  لـالح و  دراوم  زا  زور  نآ  رد  لـیئربج  هک  ار  هچنآ  هلآ 

عنام یناکم  هلـصاف  دنداتفا و  یم  رود  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک  یتقو  دـش : هتفگ  دـیز  هب  دومرف . یم  میلعت  نم  هب  تسا ،  هدـش  لزان  یـسک 
رطاخ هب  دیدرگ  یمن  لصاح  رادید  هک  ار  ییاهزور  ربمایپ ، داد : خساپ  دـیز  تشاد ؟  ناکما  يرما  نینچ  هنوگچ  دـیدرگ ، یم  ناشرادـید 

زور نالف  رد  و  دـمآ ، بلطم  نـالف  زور ، نـالف  رد  یلع ،  يا  : ) دومرف یم  دیـسر  یم  شترـضح  روضح  هب  ماـما  هک  یماـگنه  درپس و  یم 
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. دوب هدـش  لئان  شترایز  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دیـسر  یم  يزور  هب  ات  داد  یم  همادا  ناسنیدـب  و  تسا )  هدـش  لزان  نم  رب  یبلاطم  نینچ 
اه و لالح  یحاون و  رماوا و  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هتـشذگ :  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مالک  همادا  کنیا  ( 261)

هتشذگ ناربمایپ  رب  ینامسآ  ياهباتک  رد  هچنآ  زین  و  هدنیآ ،  لئاسم  هب  طوبرم  هاوخ  لاح و  نامز  لئاسم  هب  طوبرم  هاوخ  یخلا ،  ياهمارح 
 ، مدرپس رطاخ  هب  ار  اهنآ  مامت  مه  نم  و  دومرف ، میلعت  نم  هب  ار  همه  همه و  دوب ، هتخاس  ناشهاگآ  ادخ  تیـصعم  تعاط و  زا  هدش و  لزان 

تمکح مهف و  شناد و  زا  ار  مبلق  ات  تساوخ  ادخ  زا  و  داهن ، ما  هنیس  رب  ار  شتسد  سپـس  مدرکن .  شومارف  زین  ار  نآ  فرح  کی  یتح  و 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  ماما  مظنم  ياهرادید  زا  يا  هصالخ  دوب  نیا  ( 262 . ) دزاس زیربل  رون  و 

ادخ لوسراب  ماما  مظنمان  ياهرادید  میلعت و  سلاجم 

ود ره  ربتعم  ياهباتک  رد  هک  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ماما  هدش  نیعم  شیپ  زا  بترم و  ياهرادید  تشذـگ  هک  یبلاطم  یط 
هب تسا ،  هدـمآ  افلخ  بتکم  ربتعم  رداصم  رگید  و  يذـمرت )  ننـس   ) رد هک  ریز  ثیدـح  لقن  اب  کنیا  میدروآ .  هدیـسر ،  تبث  هب  بتکم 

(263  ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  زا  دسیون : یم  يذمرت  میزادرپ :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  ماما  مظنمان  ياهرادـید  یـسررب 
مدرم تسـشن .  اوجن  هب  وا  اب  و  دیبلط ، روضح  هب  ار  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فئاط  گنج  رد  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور 

ادخ لوسر  شوگ  هب  نخـس  نیا  نوچ  دش !! ینالوط  هچ  یلع  شیومع  رـسپ  اب  شندرک  تبحـص  یـشوگ  رد  دنتفگ : يریگدرخ )  هار  زا  )
يذمرت ( 264 .( ) دنک یم  اوجن  وا  اب  هک  تسا  دـنوادخ  هکلب  متـسشنن ،  اوجن  هب  وا  اب  دوخ  شیپ  زا  نم  : ) دومرف دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

اعقاو مینیبب  لاح  دنیـشنب . اوجن  هب  يو  اب  ات  هدرک  رما  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  ینعی  دـنوادخ ) ياوجن   : ) تسا هتفگ  ثیدـح  نیا  حیـضوت  رد 
هتـسشن اوجن  هب  فئاط  گنج  رد  مهنآ  شیومع  رـسپ  اب  راـگدرورپ  رما  هب  اـنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدوب  هچ  هلاـسم 
تکرش ار  همه  گنج  رد  شیاهتروشم  رد  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تسا ؟  هدوب  یگنج  تروشم  ندرک ،  تبحص  یشوگ  رد  نیا  ایآ  تسا ؟! 

هدش تبث  خیرات  رد  بلطم  نیا  قدنخ و ... دحا و  ردب و  ياهگنج  دروم  رد  هکنانچمه  تسشن ،  یمن  تروشم  هب  یصاخ  درف  اب  داد و  یم 
ناشیا هنازور  مظنم  ياهرادـید  نامه  فیدر  رد  ( 265  ) نآ دننام  بترمان  ياهرادید  رادـید و  نیا  هک  تفریذـپ  دـیاب  ریزگان  سپ  تسا . 

هدرک دای  نآ  زا  نیـسحلا )  نب  یلع  نب  دیز   ) هک دشاب  یئاهرادید  نامه  زا  تسا  نکمم  اهرادـید  نیا  مییوگب  هک  دراد  اج  ای  تسا .  هدوب 
نیتـسخن رد  دـندید ، یمن  ار  رگیدـکی  يزور  دـنچ  داـتفا و  یم  یئادـج  شیوـمع  رـسپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نیب  رگا  هـک 

نالف زور  نآ  رد  و  زیچ ، نالف  زور ، نالف  رد  یلع !  يا  دومرف : یم  درک و  یم  تولخ  ماـما  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دروخرب ،
یم راکـشآ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اوجن  ندش  ینالوط  تلع  بیترت  نیدب  و  دش ... لزان  نم  رب  عوضوم 

لوسر بترمان  ای  بترم  ياهرادـید  همهنآ  دروآ  تسد  هک  دوش  یم  لصاح  هجیتن  نیا  میدروآ ،  دروم  نیا  رد  اجنیا  هب  ات  هچنآ  زا  ددرگ .
ماکحا و دیاقع و  زا  یمالـسا  ياهـشناد  مولع و  همه  ندرپس  مالـسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شیومع  رـسپ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

 . تسا هدوب  مالسلا  هیلع  ماما  صخش  هب  هریغ 

دسیونبءایصوا رگید  يارب  شتیصو  نیلوا  هک  دهد  یم  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

زا مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـنزرف  یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  تسا :  هدـمآ  هدوملا ،  عیبانی  و  تاجردـلا ،  رئاصب  و  یـسوط ،  خیـش  یلاما  رد 
میوگ یم  هک  هچنآ  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا :  هدرک  تیاور  دوخ  راوـگرزب  ناردـپ 

رب تهج  نیا  زا  ینک و  یمن  شومارف  : ) دومرف منک ؟  شومارف  هک  یـسرت  یم  نآ  زا  ادخ ، لوسر  يا  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  سیونب .) 
رد  ) تیاکش يارب  هکلب  دیامرفن و  تیشومارف  راچد  دیامن و  ظفح  تا  هظفاح  رد  ار  مولع  نیا  هک  ما  هتـساوخ  ادخ  زا  نم  مرادن .  یمیب  وت 

یناماما : ) داد باوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتسه ؟ یناسک  هچ  نم  ءاکرش  ادخ ، ربمغیپ  يا  دیسرپ : یلع  سیونب ).  تماما )  رما 
www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دوجو نمی  هب  دوش و  یم  باجتـسم  ناـشیاعد  ناـنآ  هطـساو  هب  و  دراـب ، یم  متما  رب  تمحر  ناراـب  اـهنآ  تکرب  هب  هک  دنتـسه  وت  لـسن  زا 
هاگنآ دوش ). یم  لزان  ناشیا  رب  نامسآ  زا  یهلا  تمحر  اهنآ  رطاخ  هب  و  دنادرگ ، یم  فرط  رب  متما  زا  ار  تافآ  اهالب و  ادخ  هک  تساهنآ 
ناماما  : ) تفگ درک و  نیـسح  هب  هراشا  سپـس  و  تسا ).  نانآ  تسخن  نیا  : ) دومرف نینچ  هدومن و  هراشا  نسح  ماما  هب  كرابم  تشگنا  اب 

ود نآ  غالبا  عون  رظن  زا  دومرف ، یم  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دوخ  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هچنآ  غیلبت  عون  ود  ( 266 .( ) دنشاب یم  وا  لسن  زا 
اهنآ نایب  يارب  بسانم  طیارش  هدیسر و  ارف  اهنآ  غالبا  يارب  یضتقم  نامز  هک  هدوب  يدراوم  لماش  لوا ،  هتـسد  تسا :  هدش  میـسقت  هتـسد 

؛  مود هتسد  اما  و  تشگ .  یم  غالبا  شفیرش  رضحم  نارضاح  هب  هطساو  نودب  ترضح و  نآ  دوخ  طسوت  دراوم  نیا  تسا .  هتـشاد  دوجو 
یلع هب  طقف  شترـضح  ار  اهنیا  تسا و  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  زا  سپ  نآ  هب  ندرک  لمع  ناـمز  هک  هدوب  يدراوم  لـماش 

، دش یم  نایب  غیلبت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طسوت  هک  ار  یبلاطم  هتسد  ود  ره  مالسلا  هیلع  یلع  و  دومرف ، یم  میلعت  مالـسلا  هیلع 
و رگیدـکی ، زا  تسد  ود  یئادـج  نامز  هکنیا  ات  تشاد ....  همادا  ناـنچمه  هماـنرب  نیا  تشون .  یم  دوخ  طـخ  هب  هناگادـج  ییاـهباتک  رد 

هسلج کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تایح ،  تاعاس  رخآ  نیا  رد  دیسر . ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  یـصو  عادو  ماگنه 
: دیوگ یم  صاع  ورمع  نب  هللادبع  میلعت  هسلج  نیرخآ  داد . لاقتنا  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  یهلا  تامیلعت  نیرخآ  یصاصتخا  مهم و  رایـسب 
. دش رضاح  ترضح  نآ  دزن  یلع  دیناوخب .... ) نم  دزن  ار  مردارب  : ) دومرف دوخ  يرامیب  نیرخآ  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
(267  . ) تفگ نخـس  يو  اب  یگتـسهآ  هب  هدومن و  کیدزن  ودب  الماک  ار  دوخ  دیناشوپ و  ار  وا  دنکفا و  يو  رب  ار  دوخ  هماج  ربمایپ  هاگنآ 

دوب یسک  نیرخآ  یلع  انامه  منک ،  یم  دای  دنگوس  وا  هب  هک  سکنآ  هب  مسق  تسا :  هدرک  لقن  ریز  هنوگ  هب  ار  ناتساد  نیمه  زین  هملـس  ما 
؟ دمآ یلع  ایآ  : ) دیسرپ یم  ارارک  ناشیا  میدومن .  تدایع  ترضح  نآ  زا  یهاگحبص  دومن . وگتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  هک 
اب ترضح  نآ  هک  متسناد  نم  دمآ . یلع  دعب  یتدم  دیدوب !؟ هداتسرف  يراک  یپ  رد  ار  وا  ایوگ  تفگ :  مالسلا  هیلع  همطاف  دمآ )؟ یلع  ایآ 

لوسر مدوب .  رتکیدزن  قاتا  رد  هب  نارگید  زا  نم  میتسـشن .  هاگرد  رد  دـمآ و  نوریب  هرجح  زا  نارگید  هارمه  هب  اذـل  و  دراد ، يراـک  یلع 
ترضح نآ  تخادرپ .  يو  اب  ندومن  زار  ندرک و  اوجن  هب  دومرف و  کیدزن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  الماک  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

(268 . ) دوب یلع  دومن  وگتفگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يو  اب  هک  یـسک  نیرخآ  نیا  ربانب  و  تفای .  تافو  زور  نیمه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دوخ يرامیب  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  میئاـمن :  یم  هظحـالم  هراـب  نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوخ  نخـس  ماـجنارس 

و داد ، هیکت  نم  هب  ار  دوخ  هاگنآ  مدش .  شترضح  کیدزن  وش ). کیدزن  نم  هب  : ) دومرف هاگنآ  دیایب ). نم  دزن  دیئوگب  ار  مردارب  : ) دومرف
هکنیا ات  دیسر -  یم  نم  هب  شکرابم  ناهد  بآ  زا  يردق  یهاگ  هک  يا  هنوگ  هب  تفگ -  یم  نخـس  نم  اب  تشاد و  رارق  تلاح  نیمه  رد 
میدید تشذـگ  هک  یثیداحا  رد  ( 269  .... ) تفای تافو  نم  رب  رد  دیـسر و  ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  ناـمز  ماـجنا  رس 
ناشیا دزن  نودم  یباتک  رد  دومرف و  ءالما  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  یمالسا  فراعم  مولع و  یمامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هنوگچ 

. دراپسب شیوخ  لسن  زا  ناماما  هب  مالسا  هعومجم  زا  بوتکم  يدنس  ناونع  هب  ات  داهن  تعیدو  هب 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  باتک  ای  هعماج 

فراعم ماکحا و  هعومجم  يواح  هک  هتـشاد  باتک  نیدـنچ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  رایـسب  ثیداحا  زا 
 ، تسا هدـش  حرطم  هعماج )   ) ناونع تحت  یثیداـحا  یط  رد  هک  بتک  نیا  زا  یکی  نوماریپ  یـسررب  هب  اـجنیا  رد  تسا .  هدوب  مالـسا  نید 

ارهاظ و  تسا ،  هدـش  نیودـت  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  طخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ءالما  هب  باتک  نیا  میئامن .  یم  اـفتکا 
زا تاجردلا  رئاصب  یفاک ،  لوصا  باتک  رد  دـشاب . یم  باتک  نیمه  زین  رگید  تایاور  يا  هراپ  رد  مالـسلا )  هیلع  یلع  باتک   ) زا دوصقم 

رفعج ماما  تمدخ  تسا :  هتفگ  ریصبوبا  مینک .  یم  لقن  ( 271  ( ) یفاک  ) زا انیع  ار  نآ  ام  هک  تسا  هدش  لقن  یتیاور  ( 270  ) ریصبوبا لوق 
يا هدرپ  مالسلا  هیلع  ماما  دونشب ؟ ارم  نانخس  هک  تسه  یسک  اجنیا  ایآ  مراد ؛  یلاوس  موش ،  تیادف  متفگ :  مدیسر و  مالسلا  هیلع  قداص 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یم هچ  ره  دـمحموبا ! يا  : ) دومرف نم  هب  سپـس  دیـشک و  رـس  اجنآ  رد  دز و  يرانک  دوب  هدـش  هتخیوآ  رواجم  قاتا  قاـتا و  نآ  نیب  هک  ار 
یلع يور  ار  ملع  زا  یباب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـنییعدم  یثیداحا  یط  وت  نایعیـش  موش ،  تیادـف  متفگ :  سرپب .)  یهاوخ 

يا : ) دـیامرف یم  يو  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  اـجنآ  اـت  دوش . یم  هدوشگ  رگید  باـب  رازه  نآ  زا  هک  تسا  هدوـشگ  مالـسلا  هیلع 
مالـسلا هیلع  ماما  تسیچ ؟  Ř� اج مدرگ ،  وت  يادـف  مدیـسرپ :  تسیچ ).  هعماج  هک  دـنناد  یم  هچ  اـهنآ  میراد و  هعماـج  اـم  دـمحموبا ،

کی نآ  بلاطم  همه  هک  ترضح  نآ  يالما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  عارذ  هب  عارذ  داتفه  يازارد  هب  تسا  يا  هفیحـص  : ) دومرف
یمارح لالح و  ره  زا  هفیحص  نآ  رد  تسا .  هتشون  دوخ  طخ  هب  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هدمآ و  نوریب  ناشیا  كرابم  بل  ود  زا  کی  هب 

دوخ تسد  هاگنآ  ندب ).  تسوپ  رب  یحطس  شارخ  کی  هید  یتح  تسا ،  هتفر  نخس  دنراد ، هتشاد و  زاین  نآ  هب  مدرم  هک  هچنآ  ره  زا  و  ، 
هچ ره  تسا ،  وت  رایتخا  رد  نم  دوجو  مامت  مدرگ ،  وت  يادـف  مداد :  باوج  دـمحموبا )؟ يا  یهد  یم  هزاـجا  : ) دومرف دز و  ما  هناـش  هب  ار 

يردق ار  بلطم  نیا  و  ار )! نیا  هید  یتح  : ) دومرف درک و  دراو  ما  هناش  رب  يراشف  دوخ  تسد  اب  ترـضح  نآ  سپ  هدب .  ماجنا  یهاوخ  یم 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  باتک  و  هعماج )   ) نوماریپ نخـس  تسا و ... ملع  دوخ  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ :  نم  دومرف . دولآ  بضغ 

دعب ناماما  هک  میزادرپ  یم  نخـس  نیا  هب  لاح  مینک .  یم  هدنـسب  تیاور  کی  نیمه  رکذ  هب  ام  اجنیا  رد  و  تسا ،  هدمآ  يددعتم  تایاور 
تعیدو هب  دوخ  زا  سپ  ماما  هب  شیوخ  مایا  ندـش  يرپس  زا  سپ  هنوگچ  ار  هعماج  هژیوب  ماـما  ياـهباتک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا 

. دندرپس یم 

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  همئا  تسد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياهباتک 

(272  ) سیق نب  میلس  لوق  زا  لوق  زا  لوصا  باتک  رد  ینیلک  خیـش  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  تماما و  ثیراوم 
تتیصو ماجنا  زا  سپ  ترضح  نآ  مدوب .  مالسلا  هیلع  نسح  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملا  رما  تیث  دهاش و  نم  تسا :  هدروآ  نینچ 

حالس باتک و  هاگنآ  و  تفرگ .  هاوگ  نآ  رب  ار  شا  هداوناخ  شنایعیش و  ناگرزب  اهرـسپ و  همه ي  هینح و  دمحم  مالـسلا و  هیلع  نسیح  ، 
منادرگ دوخ  یصو  ار  ار  وت  هک  تسا  هدومرف  رما  نم  هب  ادخ  لوسر  مرسپ ،  تفگ :  داد و  لیوحت  مالـسلا  هیلع  نسح  شدنزرف  هب  ار  دوخ 

ار شا  هحلسا  اهباتک و  داد و  رارق  دوخ  یصو  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  روطنامه  مهد ،  لیوحت  وت  هب  ار  ما  هحلـسا  اهباتک و 
 . یهد لیوحت  مالسلا  هیلع  نیسح  تردارب  هب  ار  اهنآ  دسر ، ارف  تگرم  نوچ  هک  مهد  روتسد  وت  هب  ات  تسا  هداد  نامرف  زین  و  درپس . نم  هب 

نامرف زین  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دومرف : وا  هب  درک و  مالسلا  هیلع  نیسح  بناج  هب  يور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  سپس 
ار مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  تسد  سپـس  یهد .  لیوحت  مالـسلا )  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع   ) شیوخ رـسپ  نیدب  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد 

لوسر بناج  زا  یهد و  لیوحت  دمحم  ترسپ  هب  ار  اهنآ  ات  تسا  هداد  نامرف  زین  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دومرف : تفرگ و 
یم (274  ) نارمح تسا :  هدمآ  نینچ  تاجردلا  رئاصب  یفاک و  باتک  رد  زاب  و  ( 273  . ) ناسرب مالس  وا  هب  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

مدرم دوب و  هدـش  هداهن  تعیدو  هب  هملـس )  ما   ) دزن هک  يا  هدـش  موم  رهم و  هفیحـص  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  رفعجوبا ، زا  دـیوگ :
ملع و مالـسلا  هیلع  یلع  دیـسرارف ، لجا  نوچ  ار  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  مدومن .  لاوس  دـنتفگ  یم  نخـس  نآ  هراـبرد 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  حالـس  فراعم و  مولع و  نیا  . ) درب ثرا  هب  تماما )  ثیراوم  زا   ) دوب وا  دزن  ار  هچ  ره  ترـضح و  نآ  هحلـسا 

عقوم نیا  رد  دیـسر . مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  وا  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  نسح  هب  هکنیا  اـت  دوب ) مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دزن  ناـنچمه  هلآ 
نب یلع  نآ  زا  دعب  درپس و  تناما  هب  هملس )  ما   ) دزن مالسلا )  هیلع  نیسح  مدج   ) ار اهنآ  هک  دوب  نیا  میتشاد ،  میب  نانمشد  هبلغ  زا  ام  نوچ 

هدوب و وت  دزن  نآ  زا  دعب  و  دیسر ، تردپ  هب  سپس  نیاربانب )   ) بوخ رایسب  متفگ :  نم  دناتس . زاب  هملس  ما  زا  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  نیسحلا 
تـسا هدش  تیاور  ( 276  ) ناـبا نـب  رمع  زا  زین  و  ( 275  . ) تسا روطنیمه  يرآ ،  داد : خـساپ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تسا .  هدیـسر  وت  هب 

و دوب ، هدش  هداهن  تماما  هب  هملس )  ما  نینموملا  ما   ) دزن هک  يرهمب  رس  هفیحص  دروم  رد  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  تفگ :  هک  ( 277)
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هیلع یلع  تشذـگ ،  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکیماگنه  دومرف : خـساپ  رد  ماما  مدـش .  اـیوج  دـنتفگ  یم  نخـس  نآ  زا  مدرم 
هب هکنیا  اـت  دوـب  شدزن  ناـنچمه  درب و  ثرا  هب  وا  زا  تماـما )  ثیراوـم  زا   ) دوـب ترـضح  نآ  دزن  ار  هچنآ  ره  حالـس و  شناد و  مالـسلا 
 : مدرک ضرع  ماما )  نانخـس  لابند  هب  هدرکن  ربص  نم  اجنیا  رد  . ) دیـسر مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  وا  زا  دعب  مالـسلا و ، هیلع  نسح  شدنزرف 
هب مه  وا  زا  دیسر و  مالـسلا )  هیلع  رقاب  ماما   ) شدنزرف هب  وا  زا  و  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  اهنآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دعب 

بوشآ رهش  نبا  بقانم  و  یسوط ،  خیـش  تبیغ  باتک  رد  تسا .  روطنیمه  يرآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا ؟  هدش  لقتنم  امش 
هک ماگنه  نامه  رد  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  رفعجوبا ، تسا :  هدمآ  نینچ  ( 278  ) لیضف لوق  زا  یسلجم ،  راونالاراحب  و 
هب ار  ترضح  نآ  ءایشا  رگید  اهباتک و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  همان  تیـصو  دوب ، قارع  يوس  هب  تکرح  مزاع  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

میلـست وا  هب  ما  هدرپس  تناما  وتب  هک  ار  هچنآ  درک ، هعجارم  وت  هب  مرتگرزب  رـسپ  هک  یتقو  دومرف : وا  هب  تشاذـگ و  هملـس )  ما   ) دزن تناـما 
نیسح هک  ار  یئایشا  یمامت  مه  وناب  نآ  و  تفر ،  هملسا  ما  دزن  نیسحلا  نب  یلع  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هکنیا  زا  سپ  نک . 

نبا بقانم  و  يرولا ،  مالعا  یفاک و  باتک  رد  زین  و  ( 279 . ) داد لیوحت  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  دوب ، هداهن  شدزن  تناما  هب  مالسلا  هیلع 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هک  تسا -  یفاک  زا  ظفل  تسا -  هدش  تیاور  ( 280  ) یمرضح رکبوبا  زا  یسلجم ،  راونالاراحب  و  بوشآ ،  رهش 

. داهن تناما  هب  هملـس )  ما   ) دزن ار  همان  تیـص  اهباتک و  دومرف ، یم  تمیزع  قارع  يوس  هب  هک  ماـگنه  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دومرف :
و ( 281 . ) داد لیوحت  يو  هب  ار  اهنآ  همه  هملـس )  ما   ) تشگزاب و مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هکنیا  ات  دوب ) وناب  نآ  دزن  نانچمه  اهنیا  )

همطاف شرتخد  هب  تناما  هب  درب  یم  ثرا  هب  رگید  ماما  زا  یماما  هک  هچنآ  هارمه  هب  البرک  رد  ماما  هک  تسا  یتیـصو  نآ  زا  ریغب  اـهنیا  هتبلا 
. دوب رامیب  یتخس  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مایا ،  نآ  رد  اریز  داد ؛ لیوحت  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  اهدعب  وا  درپس 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تماما و  ثیراوم 

 : تسا هدمآ  نینچ  شدج  زا  شردپ  زا  ( 282  ) هللادبع نب  یـسیع  لوق  زا  راونالا ، راحب  و  تاجردلا ،  رئاصب  و  يرولا ،  مالعا  و  یفاک ،  رد 
هب مشچ  سپـس  و  دنکفا ، يرظن  دندوب ، هدمآ  درگ  وا  نوماریپ  هک  شنادنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  داجـس  ماما  گرم  رتسب  رد 
هب ماما  سپـس  ربب ) دوخ  هناخ  هب  ریگب و  ار  قودنـص  نیا  دمحم ! : ) دومرف وا  هب  تخادنا و  مالـسلا )  هیلع  رقاب  اما   ) یلع هب  دمحم  شدـنزرف 
رد زین  و  ( 283  ( ) تسا مولع  زا  هدنکآ  هکلب  درادن ، دوجو  یمهرد  رانید و  ناونع  چیهب  قودنص  نیا  رد  : ) دندومرف هداد  همادا  دوخ  نخس 

هکنآ زا  شیپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  رمع  نب  هللادبع  نب  یـسیع  نیمه  زا  راونالا ، راحب  تاجردلا و  رئاصب 
زین وا  ربب . ار  قودنص  نیا  دمحم ! دومرف : شدنزرف  هب  هدرک  رضاح  ار  قودنـص  ای  دبـس  دیوگ  تایح  دوردب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هب  یلع 

قودنص نآ  تایوتحم  زا  دوخ  مهس  نتفرگ  يارب  میاهومع  تشذگرد ،  داجـس  ماما  نوچ  درب . دومن و  لمح  رفن  راهچ  طسوت  ار  قودنص 
نآ رد  یبیـصن  ار  امـش  هک  مسق  ادخ  هب  دومرف : اهنآ  خساپ  رد  رقاب  ماما  زادرپب ! قودنـص  نآ  زا  ار  ام  هرهب  دـنتفگ : هدرک  هعجارم  مردـپ  هب 

:( دیامرف یم  هفاضا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  . ) داد یمن  لیوحت  نم  هب  مردپ )   ) ار نآ  دوب  یم  نآ  رد  يا  هرهب  ار  امـش  رگا  تسین . 
(284  .) تشاد رارق  وا  ياهباتک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  حالس  قودنص  نآ  رد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تماما و  ثیراوم 

هک تشاد  تایح  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زونه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدمآ  ( 285  ) هرارز لوق  زا  تاجردلا  رئاصب  رد 
(286 .) دش لقتنم  نم  هب  اهباتک  ثیراوم و  نآ 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 
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یلئاسم رمع  نب  لضفم  هک  یـسلجم  نآ  رد  تفگ :  هک  تسا  هدمآ  غئاص  دامح  لوق  زا  یـسلجم  راونالا  راحب  و  ینامعن ،  تبیغ  باتک  رد 
. دش دراو  مالسلا )  هیلع  مظاک  ماما   ) یسوم نسحلاوبا  ماگنه  نیا  رد  مدوب ...  رـضاح  دیـسرپ  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هللادبعوبا  زا  ار 
هچ داد : خساپ  لضفم  ینیبب )؟  ار  نم )  زا  دعب   ) یلع باتک  کلام  هک  يراد  تسود  : ) دیسرپ هدرک  لضفم  هب  ور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(287  .( ) تسا یلع  باتک  کلام  ثراو و  نیا  : ) دومرف هدرک  مظاک  ماما  هب  هراشا  ماما  رتهب ! رتالاب و  نیا  زا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما 

نیرتگرزب یلع  مدنزرف  دومرف : هک  دننک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  راونالاراحب  یسوط و  خیش  تبیغ  دیفم و  داشرا  یفاک و  رد 
سکچیه و  دـنک ، یم  هاگن  رفج  باتک  هب  نم  رانک  رد  وا  دـشاب . یم  نم  يارب  ناشنیرتبوبحم  و  نم ،  رظن  رد  نانآ  نیرتکین  و  نم ،  دـنزرف 

(288  .) تسا هدرکن  رظن  نادب  ربمغیپ  یصو  ای  ربمغیپ  زج 

دننک یم  هعجارم  هعماج )   ) هب تیبلا  لها  بتکم  ناماما 

هیلع نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  هب  یلع  ماما  تسا ،  هتفگ  نخـس  نآ  زا  هدرک و  هراشا  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  باتک  هب  هک  یماما  نیتسخن 
زا ار  نآ  ام  و  تسا ،  هدـمآ  لئاسو  و  رابخالا ، یناعم  بیذـهت ،  هیقفلا ،  هرـضحیال  نم  یفاک ،  ياهباتک  رد  بلطم  نیا  دـشاب ، یم  مالـسلا 

لاوس یسک  دروم  رد  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  تفگ :  یم  هک  هدش  تیاور  ( 289  ) بلغت نب  نابا  زا  مینک .  یم  لقن  یفاک  باـتک 
فرصم نالف  هب  ارم  لام  زا  يردق  هک  تسا  هدرک  تیـصو  مهبم  روط  هب  ینعی   . ) تسا هدرک  تیـصو  دوخ  لام  زا  يرادقم  هرابرد  هک  دش 

یش : ) دومرف خساپ  رد  ترـضح  نآ  تسا ).  هدرب  راک  هب  یلام )  نم  یـش ء   ) دننام یترابع  هدرکن و  صخـشم  ار  نآ  رادقم  یلو  دیناسرب ،
زا هعیـشلا ،  لئاسو  و  لامعالا ،  باقع  و  لاصخ ،  ياـهباتک  رد  زین  و  ( 290 .) دوش یم  بوسحم  مشش  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  ء )

دریم یمن  نآ  هدنراد  هک  تسا  تلـصخ  هس  تسا :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
غورد دنگوس  نادنواشیوخ و  ناگتسب و  زا  ندیرب  یشکرس ،  زا : دنترابع  اهنآ  دنیبب ، دوخ  تایح  مایا  رد  ار  اهنآ  نایز  لاب و  هکنیا و  رگم 
تسا هدومرف  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  باتک  هب  لاله  تیور  اب  هام  لوا  تابثا  دروم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 291 ...)
قداص ماما  رقاب و  ماما  راوگرزب ، ماما  ود  اهنآ  رد  هک  یئاه  تیاور  زا  رگید  دروم  هن  یـس و  دوخ  اـم  دـش ، رکذ  هک  يدراوم  زجب  ( 292 . )
تسا هدوب  زین  يدراوم  اهنیا  زا  هتشذگ  ( 293  . ) میا هدروآ  تسد  هب  دنا  هتفگ  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  باتک  زا  مالـسلا  هیلع 

نب دـمحم  هرارز ،،  نوچ  دوخ  باحـصا  زا  یخرب  يارب  ارنآ  نتم  هدروآ  نوریب  ار  نینموـملاریما  باـتک  نیع  راوـگرزب  ماـما  ود  نیمه  هک 
زین و  ( 299 . ) دنا هدناوخ  ( 298  ) بتعم و  ( 297  ) نیعا نب  کلملادبع  و  (، 296  ) ریکب نبا  و  ریصبوبا ، ( 295  ) هنیذا نب  رمع  (، 294  ) ملسم

زا یبلاطم  هدوشگ و  افلخ  بتکم  ناوریپ  ربارب  رد  ار  نینموملاریما  باتک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  هک  تسا  هدـش  هدـید  یهاگ 
تیعم رد  (300  ) یفریـص رفاذـع  هک :  تسا  هدرک  تیور  یـشاجن  تسا .  بلطم  نیمه  نیبم  ریز  ثیدـح  دـنا . هداد  ناشن  ناـشیا  هب  ار  نآ 
رادید هکنیا  اب  ماما  تخاس و  حرطم  ار  یلئاسم  درک و  نخس  زاغآ  مکح  دندیسر . مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  هب  ( 301  ) هبیتع نب  مکح 

نیا رد  تفریذپن )  ار  ماما  خساپ  مکح  وا   ) داتفا رظن  فالتخا  ناشنیب  يا  هلاسم  رد  هکنیا  ات  داد  یم  خـساپ  ار  وا  تشادـن ،  شوخ  ار  مکح 
یباتک درب و  نامرف  ماما  دنزرف  روایب ). ار  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  نآ  زیخ و  رب  مرـسپ  : ) دومرف هدرک  دوخ  دـنزرف  هب  يور  رقاب  ماما  ماگنه 
ثحب دروم  هلاـسم  يوجتـسج  هب  دوشگ و  ار  نآ  ماـما  داـهن . ترـضح  نآ  يور  شیپ  دوب  هدـش  هدـیچیپ  مه  يور  راو  راـموط  هک  گرزب 

هب يور  سپـس  تسا ).  مالـسلا  هیلع  یلع  طخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ءالما  نیا  : ) دومرف سپـس  تفاـیب و  ار  نآ  اـت  تخادرپ 
هک دیورب ، برغ  هب  قرش و  هب  دیهاوخ ، یم  هک  فرط  ره  هب  (، 303  ) مادقملاوبا و  ( 302  ) هملس وت و  دمحاوبا ، يا  : ) دومرف هدرک و  مکح 
 .( تفای دـیهاوخن  رگید  سکچیه  دزن  هدروآ ،  دورف  اـم  رب  لـیئربج  تسا و  هداوناـخ  اـم  دزن  هک  رت  نئمطم  نیا  زا  یملع  دـنگوس  ادـخ  هب 
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دنتفگ و یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  باتک  زا  ار  يا  هلاسم  مکح  هک  دش  یم  هاگ  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  ماما  هدزاود  ( 304)
نیا ام  هک  دنتـشاد  یم  دـنربب  مالـسلا  هیلع  ماما  باتک  زا  یمان  هکنیا  نودـب  ار  مکح  نامه  زین  هاگ  دـندرک و  یم  حیرـصت  ماـما  باـتک  هب 

ار مالـسلا  هیلع  تیبلا  لـها  همئا  ثیداـحا  یماـمت  هک  تسور  نیمه  زا  میا .  هداد  حرـش  ( 305  ( ) نیتسردـملا ملاعم   ) باـتک رد  ار  بلطم 
دامح ( 306  ) ملاس نب  ماشه  دـنرادروخرب . مه  اب  لماک  یگناگی  زا  و  هتـساخرب ،  هشیر  کی  زا  مه  اب  اهنآ  ثیداحا  تسا ،  دـحاو  يدـنس 

و دـشاب ؛ یم  مردـپ  ثیدـح  نم ،  ثیدـح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هللادـبعوبا  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  و  ( 307  ) نامثع نب 
 ، نسح ثیدح  و  تسا ،  نسح  ثیدح  نیـسح ،  ثیدح  و  تسا .  نیـسح  ثیدح  نامه  مدج ،  ثیدح  و  مدج ،  ثیدح  مردپ ،  ثیدـح 
زا و  ( 308 . ) دشاب یم  لجوزع  يادخ  نخـس  ادخ ، لوسر  ثیدح  و  ادخ ، لوسر  ثیدح  نینموملاریما ،  ثیدح  و  نینموملاریما ،  ثیدـح 
یم نایب  یثیدح  میارب  تقو  ره  تسا :  هتـساوخ  شترـضح  زا  هک  هللادبع -  نب  رباج  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دوب  تهج  نیمه 

ثیدح نینچ  میارب  لجوزع  يادخ  بناج  زا  لیئربج ،  زا  ادخ  لوسر  مدج  زا  مردـپ ،  دومرف : دـییوگب -  میارب  مه  ار  نآ  دانـسا  دـیئامرف ،
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هللادبعوبا  هک  دوب  يور  نیمه  زا  و  ( 309  . ) تسا دانـسا  نیمه  هب  میوگ ،  یم  وت  يارب  نم  هک  یثیدح  ره  و  درک ،

هدینش نم  زا  هک  ار  هچنآ  و  ینک .  تیاور  مردپ  بناج  زا  ار  نآ  یناوت  یم  يا  هدینـش  نم  زا  هچنآ  دومرف : ( 310  ( ) يرتخب نب  ضفح   ) هب
يور مهثیدح  مهلوق و  لاوف  هک :  تسا  هدورـس  وکین  هچ  هنیمز  نیمه  رد  رعاش  و  ( 311  . ) ینک تیاور  ادـخ  لوسر  بناج  زا  ات  زاجم  يا 

لیئربج زا  ام ، دج  تسا :  نینچ  نانآ  ثیدح  راتفگ و  هک  نک  هشیپ  ار  یناسک  يوریپ  یتسود و  سپ  ینعی :  يرابلا  نع  لیئربج  نع  اندج 
هاگآ ار  یمالـسا  تما  هنوگچ  المع  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  همئا  هک  میتخاس  صخـشم  اجنیا  ات  تسا .  هدرک  تیاور  لاـعتم  دـنوادخ  زا  ، 

ادخ لوسر  ءالما  دوخ و  طخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ار  مولع  نیا  دنتسه و  یمالـسا  فراعم  مولع و  رد  ربمغیپ  ناثراو  ناشیا  هک  دنتخاس  یم 
 . تسا هتخاس  نودم  هژیو  یباتک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

افلخ بتکم  رد  ثیدح  تشذگ  رس  هب  تشگزاب 

لیذ رارق  هب  افلخ  بتکم  رد  ربمایپ  ثیدـح  كرادـم  هلءاسم  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  افلخ  بتکم  رد  اـه  يراـک  مکحم  همه  نآ  ربارب  رد 
نیا روتـسد  هب  اما  دندوب ، هدرک  میرحت  زیزعلادـبع  نب  رمع  نامز  ات  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  نتـشون  افلخ  بتکم  رد  تسا : 

هب هچنآ  نیاربانب  دندرک . عورـش  ار  نیودت  افلخ  بتکم  ناوریپ  يرجه  مود  نرق  يادتبا  رد  يو  رما  هب  و  دـش ، لالح  مارح ،  رما  نیا  هفیلخ 
ناشیا هب  ربمایپ  زا  هطـساو  دـنچ  اب  هک  دوب  یثیداحا  تشاد ،  دوجو  افلخ  بتکم  ناوریپ  دزن  يرجه  مود  نرق  زاـغآ  رد  ربماـیپ  ثیدـح  ماـن 
هچنانچ میئوگ :  یم  لاثم  يارب  دوش ، یم  تیاور  تاور  زا  هقبط  راهچ  طسوت  نرق  کی  تدم  رد  ثیدح  نیثدحم ،  رظن  رب  انب  دوب . هدیسر 

نب رمع  هفیلخ  صخـش  زا  دوـخ  باـتک  رد  یثدـحم  درک ، رداـص  ار  ثیدـح  نتـشون  روتـسد  زیزعلادـبع  نب  رمع  هفیلخ  هک  ناـمز  نآ  رد 
دنـس هلـسلس  دروم  نیا  رد  دـنک ، تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  یثیدـح  هدرک -  تاـفو  يرجه  لاس 101  رد  هک  زیزعلادـبع - 

زیزعلادبع  - 2 دنک . تیاور  ناورم  نب  زیزعلادبع  شردپ  زا  ار  ثیدـح  نآ  تسناوت  یم  رمع  هفیلخ   - 1 دشاب : نینچ  تسناوت  یم  ثیدح 
هدوب راوخریش  یلفط  ربمایپ  نامز  رد  هک  مکحلا  نب  ناورم   - 3 دنک . تیاور  مکح  نب  ناورم  شردپ  زا  ار  ثیدح  تسناوت  یم  ناورم  نب 

یلاسگرزب رد  ار  ربماـیپ  روضح  هک  صاـعلا  یبا  نب  مکح   - 4 دـنک . تیاور  صاعلا  یلا  نب  مکح  شردـپ  زا  ار  ثیدـح  نآ  تسناوت  یم 
هطـساو راهچ  اب  ثیدح  نآ  روکذم  لاثم  رد  نیاربانب  دنک . تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  تسناوت  یم  دوب  هدرک  كرد 
یـشوگ هب  ینابز  زا  هطـساو  راهچ  اب  لاـس  دـص  لوط  رد  هک  یثیدـح  تروص  نیا  رد  تسا .  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا 

دعـس نیرـشب  زا  ریثک  نبا  یبهذ و  میروآ :  یم  دوخ  هتفگ  رب  افلخ  بتکم  زا  نشور  یلیلد  کنیا  تسا ؟!  دامتعا  لباق  هزادنا  هچ  ات  دسرب ،
مدید ار  یناسک  دوخ  نم  مسق  ادخ  هب  ثیدح !  ندرک  تیاور  رد  دیـشاب و  راددوخ  و  دیـسرتب ، ادـخ  زا  تفگ :  یم  هک  دـننک  یم  تیاور 

زا مدینـش  یم  دوخ  نم  تساخ .  یم  رب  سپـس  درک ، یم  تیاور  ثیدـح  ربمایپ  زا  هریرهوبا  میتسـشن و  یم  هریرهوبا  سلجم  رد  مه  اب  هک 
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هک ار  یئاـه  تیاور  درک و  یم  تیاور  ربماـیپ  زا  هریرهوـبا  هک  ار  یئاـهتیاور  دـندوب ، هریرهوـبا -  سلجم  رد  اـم -  اـب  هک  یناـسک  یـضعب 
دـش نایب  اجنیدب  ات  هچنآ  دـنامن  هتفگان  ( 312 . ) درک یم  تیاور  ربماـیپ  زا  هداد و  تبـسن  ربماـیپ  هب  دوـب  هدرک  تیاور  بـعک  زا  هریرهوـبا 

شقن باتک  رد  هکنانچ  تسا ؛  هتـشگن  يراکتـسد  افلخ  دوس  هب  هکنآ  ای  و  هدـشن ،  لعج  هیواعم  نامز  رد  هک  دـشاب  یم  یثیداـحا  هراـبرد 
نیا رد  هچنآ  زج  یلیلد  چیه  رگا  رخآ  نخس  دش . هراشا  نآ  هب  باتک  نیا  هتشذگ  ياهثحب  رد  زین  و  هیواعم )  اب   ) لصف صوصخ  هب  هشیاع 
زاب مشاب ،  هتشادن  تسد  رد  تسا -  هدومن  میلست  ابتک  دوخ  یـصو  هدزاود  هب  ار  یمالـسا  فراعم  مولع و  همه  ربمایپ  هک  دش -  نایب  ثحب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  مالسا  ماکحا  دیاقع و  ینعی  تنس  نآرق و  ریـسفت  دنهاوخب  هک  یناسک  همه  یلک  روط  هب  ناناملـسم و  مه 

. دنریگ ارف  نانآ  بتکم  رد  ار  یمالسا  ماکحا  دیاقع و  دننک و  هعجارم  ترضح  نآ  یصو  هدزاود  هب  هکنآ  زج  دنرادن  يا  هراچ  دنزومایب ،
ناناملـسم هب  لجوزع  دنوادخ  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوش -  یم  راکـشآ  هدنیآ  ثحب  رد  هکنانچ  نیا -  دوجو  اب  یلو 

یم ثحب  نیا  هب  یلاـعت -  هلوحب  کـنیا -  دنـشاب . یم  وا  یـصو  هدزاود  اـهناسنا  ربـهر  ماـما و  يو  زا  سپ  هک  هدومرف  مـالعا  تحارـص  هب 
 . میزادرپ

تسا هدومن  غیلبت  تما  هب  ار  رما  نیا  صربمایپ  و  هدومرف ،  نییعت  متاخ ص  ربمایپ  زا  سپ  مالسا  ناغلبم  ناظفاح و  دنوادخ  مود :  ثحب 

 . میئامن یـسررب  تماما  رما  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  اـفلخ و  بتکم  تارکفت  ساـسا  تسا  هتـسیاش  ثحب ،  زاـغآ  رد  همدـقم 
هتـشاد دوجو  مالـسا  ملاع  رد  بتکم  ود  زورما ، هب  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  تماـما  رما  رد  بتکم  ود  تارکفت  ساـسا 

: دیوگ یم  تماما  بتکم  اما  تسا .  یباختنا  رادـمامز  اوشیپ و  دـیوگ : یم  تفالخ  بتکم  تفالخ  بتکم  تماما 2 -  بتکم   - 1 تسا : 
رب اوشیپ  نییعت  دـنیوگ  یم  هک  هورگ  نآ  یباختنا .  هن  تسا ،  یباصتنا  رما  نیا  و  دنـشاب ؛ یم  ربماـیپ  ءایـصوا  ناـمه  تما  رادـمامز  اوشیپ و 

باختنا ار  رادـمامز  هک  دـنمدرم  نیا  ربمایپ  زا  دـعب  و  دریگ ، یم  ماجنا  مدرم  تسد  هب  باحتنا  نیا  هک  دـندقتعم  دـشاب ، یم  باختنا  ساسا 
تسادخ فرط  زا  باصتنا  نیا  و  دشاب ، یم  باصتنا  قیرط  زا  ربمایپ -  ءایـصوا  اوشیپ -  نییعت  هک  دیوگ  یم  تماما  بتکم  اما  دنیامن . یم 

نییعت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  دنک ، یم  بصن  ار  اوشیپ  لاعتم  دنوادخ  مدرم .  بناج  زا  هن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بناج  زا  هن   ؛
نیا رد  ار  هتکن  ود  تسا  مزال  بتکم ،  ود  تاـیرظن  یلیـصفت  یـسررب  زاـغآ  زا  شیپ  کـنیا  دـیامن . یم  غیلبت  مدرم  هب  ار  یهلا  باـصتنا  و 
نیا تابجاو  تموکح ،  لیکـشت  شور  هار  نوناق و  نآ  رد  هک  دنراد  یئاه  باتک  تفالخ  بتکم  نادنمـشناد  . 1 میدرگ :  روآدای  همدقم 
دیاـب لکـش  هچ  هب  ار  ریزو  یلاو و  هک  نیا  یمالـسا و  تلود  رب  مدرم  قوقح  و  مدرم ،  رب  یمالـسا  تلود  قوقح  مکاـح ،  فیاـظو  راـک ،

 ، تسا هزادنا  هچ  هیزج  جارخ و  تاکز و  دوش ، یم  هتفرگ  وحن  هچ  هب  تایلام  دوش ، یم  نییعت  هنوگچ  یـضاق  هعمج و  ماما  درک ، باختنا 
روهـشم و ربتعم و  ياملع  یمـسر  ياه  هتـشون  اه ، باتک  نیا  دنا . هدرک  نایب  ار  اه  نیا  لاثما  و  دریگب ، هنوگچ  دریگب و  دـیاب  یـسک  هچ  و 

هنوگ نیا  زا  ار ، وا  باختنا  یگنوگچ  نیملـسم و  رادمامز  نییعت  دروم  رد  افلخ  بتکم  تایرظن  ام  هک  دشاب  یم  افلخ  بتکم  دامتعا  دروم 
رد هک  تسا  هفیلخ )   ) حالطـصا میوش ،  روآدای  همدـقم  نیا  رد  تسا  مزال  هک  رگید  هتکن  . 2 مینک .  یم  یبایزرا  هدرک و  جارختـسا  بتک 
نبا هفیلخ  يوغل  يانعم  فلا -  میهد :  یم  حیضوت  ار  نآ  رتوسبلم  روط  هب  کنیا  و  میدوب ،  هتفگ  نخس  نآ  دروم  رد  زین  هتـشذگ  ياهثحب 

تفالخ دـیوگ : یناهفـصا  بغار  زین  و  ( 313 . ) دریگب هدـهع  رب  ار  ریغ  نیـشناج  تباـین و  هک  دوـش  یم  هتفگ  یـسک  هب  هفیلخ  دـیوگ : ریثا 
نیمه هب  دنـشاب ، یم  هفیلخ )   ) عمج هک  ءافلخ )  ) و فئـالخ )   ) ظاـفلا تاـیآ ،  زا  یخرب  رد  میرک ،  نآرق  رد  ( 314  . ) تسا ریغ  زا  تباـین 

سپ ار  امـش  حون )  موق  دـعب  نم  ءافلخ  مکلعج  و   : ) تسا هدومرف  فارعا  هروس  زا  هیآ 69  رد  هکنانچ  تسا .  هدش  لامعتـسا  يوغل  يانعم 
يانعم نامه  رد  هفیلخ  ظفل  لامعتسا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تاشیامرف  زا  یـضعب  رد  داد . رارق  ناشیا  نانیـشناج  حون  موق  زا 

افلخ ایادخ  راب  یئافلخ :)  محرا  مهللا  یئافاخ .  محرا  مهللا  یئافلخ .  محرا  مهللا  : ) دیامرف یم  هکنیا  دننام  دوش . یم  هدـهاشم  دوخ  يوغل 
: دومرف دننایک ؟ امـش  يافلخ  ادخ ، لوسر  يا  دنتـشاد : هضرع  دومرف ) رارکت  راب  هس  ار  ترابع  نیا   ... ) هدب رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ارم 
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... دنیامن یم  وگزاب  ارم  تنـس  ثیدح و  دنیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  یناسک  نآ  ( 315  ...(: ) یتنـس یثیدح و  نووری  يدعب ؛  نوتای  نیذلا  )
 ، هدش ماجنا  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  هک  میراد  یئاه  يراذگمان  مالـسا  رد  ام  میدش  روآ  دای  هتـشذگ  رد  نیملـسم  حالطـصا  رد  هفیلخ  ب - 

هنوگ نیا  تسا .  هدومن  غیلبت  ار  نآ  ربمایپ  هدـش و  يراذـگمان  ادـخ  بناج  زا  ای  و  هدرک ،  باـختنا  ار  ماـن  نیا  ربماـیپ  صخـش  اـی  هتبلا  هک 
عراش عرش و  هلیسو  هب  هک  یئاهمان  ای  تاحالطصا  ینعی  دنا . هدیمان  ( 316  ( ) یعرش تاحلطصم   ) و یمالسا )  تاحلطصم   ) ار اهیراذگمان 

 ( هعرشتم تاحلطصم   ) ار اه  نآ  هک  دنا  هدرک  مالسا  املع  ای  اه  ناملسم  هک  دنـشاب  یم  اهیراذگمان  زا  هتـسد  کی  اما  تسا .  هدش  باختنا 
 . تسین یعرش  يراذگمان  کی  نیملسم -  رادمامز  مکاح و  ینعی  نآ -  ینونک  موهفم  رد  هفیلخ  دنا . هدیمان  نیملـسم )  تاهلطـصم   ) ای و 

ناوریپ و  دـشاب ، یم  ناناملـسم  زا  تسه  هچ  ره  تسا ،  هدـشن  هداد  رارق  ینعم  نیا  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  ظـفل  نیا  ینعی 
يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  سپ  هک  ار  یـسک  رما  يادـتبا  رد  ناـنیا  دـنا . هدرک  يراذـگمان  نینچ  هک  دنتـسه  اـفلخ  بـتکم 

مکاح و زا  افلخ  بتکم  ناوریپ  زا  یخرب  زین  یهاگ  دـندیمان . هفیلخ )   ) راصتخا هب  اهدـعب  و  لوسرلا )  هفیلخ   ) دـندرک باـختنا  يرادـمامز 
یمالـسا حالطـصا  رد  هفیلخ  ج -  دـندومن . یم  دادـملق  نآ  هدـش  رـصتخم  ار  هفیلخ  حالطـصا  هدومن ،  ریبعت  هللا )  هفیلخ   ) هب تقو  ناطلس 
یمالـسا حالطـصا  رد  هللا )  هفیلخ  ، ) دوش یم  هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  یخرب  رد  هفیلخ  ظفل  دربراک  دراوم  زا  هکناـنچ 

ای دشاب  ربمایپ  صخش  نیا  هکنیا  زا  معا  دیامن ؛ غیلبت  شیوخ  نامز  لها  هب  ار  مالسا )   ) ات هدومرف  نیعم  ار  وا  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یـسک 
يانعم هب  هللا )  هفیلخ  ( ) 318  ) هرقب هروس  زا  هیآ 30  زین  و  ( 317  ) هروس زا  هیآ 26  دننام  یتایآ  رد  هفیلخ  زا  دوصقم  نیاربانب  ربمایپ . یصو 

ار یهلا  ماکحا  ادخ و  نید  تسارح  ظفح و  غیلبت و  هفیظو  هک  تسا  يرـصع  ره  نامز  ماما  هللا )  هفیلخ   ) هکنآ هصالخ  دشاب . یم  روکذـم 
(319 . ) دنهد رارق  دوخ  هانپ  عجرم و  ار  وا  دنسانشب و  ار  ادخ  بناج  زا  بوصنم  هفیلخ  هک  تسا  مدرم  رب  دراد و  هدهع  رب 

افلخ بتکم  رد  تماما 

لقن تسا ،  هیناطلسلا )  ماکحالا   ) هب موسوم  میتشاد و  هراشا  اهنادب  ثحب  يادتبا  رد  هک  یئاهباتک  زا  ار  تفالخ  بتکم  هیرظن  لیلد  حرط و 
ياهباتک رد  دنا ، هدوب  تاضقلا  یضاق  شیوخ  رـصع  رد  ود  ره  هک  458 ه ) م :   ) یلعیوبا یضاق  و  450 ه ) م :   ) يدروام یضاق  مینک .  یم 

لکش هس  هب  تسا  لوسر  زا  دعب  تفالخ  نامه  هک  تماما  دننک : یم  حرطم  لکش  نیدب  ار  هلءاسم  تسا ،  مان  نیمه  هب  ود  ره  هک  شیوخ 
دیـشرلا نوراـه  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دـنک . یم  نییعت  ار  دوـخ -  زا  دـعب  هفیلخ  ینعی  شیوـخ -  نیـشناج  يا  هفیلخ  . 1 ددرگ : یم  دـقعنم 

و تسا ،  یمالـسا  یعرـش و  هفیلخ  هفیلخ ،  نیا  و  دنتـسه ، شریذـپ  هب  روـبجم  ناناملـسم  دـنا ، هفیلخ  نومءاـم  نیما و  نم  زا  دـعب  تفگ : 
دروم لکش  نیدب  هفیلخ  شریذپ  و  تسین ،  یفالتخا  هنوگچیه  هنیمز  نیا  رد  : ) دنیوگ یم  دنمشناد  ود  نیا  دراد . ینید  بوجو  وا  شریذپ 

زا دـعب  رکبوبا  هک  تسا  نیا  هب  نآ  تحـص  تلاصا و  تماما و  ندـش  دـقعنم  هنوگنیا  دروم  رد  ود  نیا  بالدتـسا  تسا ).  قافتا  عامجا و 
هک دـهد  یم  ناشن  ناناملـسم  مومع  شریذـپ  درکن . تفلاخم  هیرظن  نیا  اب  مه  یـسک  دومن و  نییعت  مدرم  يرادـمامز  هب  ار  رمع  شدوخ ، 

رکبوبا و لمع  لیلد  هب  دریگ ، یم  ماجنا  لـبق  هفیلخ  تسد  هب  هک  هفیلخ  باـختنا  زا  عون  نیا  اذـل  دـنا . هتـسناد  حیحـص  ار  شور  هار و  نیا 
باختنا هب  هفلیخ  . 2 ( 320 . ) درادن دوجو  یفالتخا  افلخ  بتکم  رد  شور  نیا  تحـص  تلاصا و  رد  و  تسا ،  حیحـص  مدرم  ضارتعا  مدع 

نادنمـشناد تیرثکا  : ) دـیوگ یم  يدروام  دـنراد . فالتخا  افلخ  بتکم  نارظن  بحاص  هفیلخ  نییعت  زا  عون  نیا  رد  دوش . یم  نییعت  مدرم 
یم باختنا  نت  کی  هک  نیا  ای  دوش ، یم  باختنا  موق  يالقع  ناـگرزب و  ینعی  دـقع  لـح و  لـها  زا  نت  جـنپ  هلیـسو  هب  هفیلخ  هک  دـننآرب 

، رکبوبا تفالخ  رد  هک  تسا  نیا  دـننک ، یم  لقن  هیرظن  نیا  يارب  ناـشیا  هک  یلیلد  ( 321 .( ) دننک یم  تقفاوم  رگید  رفن  راهچ  و  دـیامن ،
هدیبعوبا باطخ ،  نب  رمع  زا : دـندوب  ترابع  روبزم  نت  جـنپ  دـش . هتفریذـپ  و  تفای ،  تیمـسر  تعیب  نیا  و  دـندرک ، تعیب  يو  اب  نت  جـنپ 

هضرع مدرم  هب  هفیقس ،  رد  بختنم  هفیقس  رد  تعیب  لکش  نیدب  ریضح و  نب  دیسا  ریشب و  نب  نامعن  هفیذحوبا ،  هدرک  دازآ  ملاس  حارج ، 
جنپ ياضر  تعیب و  اب  هفیلخ  باختنا  نت -  دـنچ  نیا  لمع  ینعی  لـیلد -  نیا  هب  سپ  ( 322 . ) دنتفریذپ از  وا  هاوخان  هاوخ و  زین  مدرم  دـش ،
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يارب هک  یئاروش  رد  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  رگید  لیلد  دـبای . یم  ماجنا  و  دریذـپ ، یم  تیمامت  دـقع  لح و  لـها  زا  نت 
رتشیب دوب . دهاوخ  هفیلخ  وا  دـنتفریذپ ، تفالخ  هب  ار  یکی  رفن  شـش  نیا  زا  نت  جـنپ  رگا  تفگ :  دومن  نیعم  شیوخ  زا  سپ  هفیلخ  نییعت 

دقع دننامه  تفالخ  دنیوگ : یم  تفالخ  بتکم  نادنمـشناد  زا  يرگید  یهورگ  دنراد . رظن  قافتا  دـیاقع  نیا  رد  بتکم  نیا  نادنمـشناد 
مالعا رفن  ود  و  دنک ، یم  تعیب  رفن  کی  مه  تفالخ  رد  دهاش ، ود  تسا و  مزال  دـقاع  کی  حاکن ،  دـقع  رد  هک  روطنامه  تسا .  جاودزا 

رگا اهنت  دندقتعم : موس  هتسد  ( 323  . ) تسا یفاک  رادمامز  هفیلخ و  نییعت  يارب  دـقع  لح و  لها  زا  دادـعت  نیمه  و  دـنیامن . یم  تیاضر 
. دـنیزگ یم  رب  ار  یمالـسا  گرزب  تما  هفیلخ  رفن ، کی  نامه  تعیب  رفن و  کی  باختنا  دـشاب . یم  یفاک  دـنک  تعیب  هفیلخ  اـب  رفن  کـی 

هللا یلـص  هللا  لوسر  مع  سانلا :  لوقیف  کعیابا  كدی  ددما   : ) تفگ یلع  هب  بلطملادـبع  نب  سابع  دـنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  اهنیا  لیلد 
 : تفگ دـنهاوخ  مدرم  منک .  تعیب  وت  اـب  اـت  نک  زارد  ار  شیوـخ  تسد  ( 324  ( : ) ناـنثا کـیلع  فلتخی  ـالف  همع ،  نبا  عیاـب  هلآ  هیلع و 

تفلاـخم امـش  راـک  رد  مه  رفن  ود  نآ ،  زا  سپ  رگید  و  تسا .  هدرک  تعیب  يو  يومع  رـسپ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  يومع 
دشاب یم  ذفان  عرش ،  مکاح  کی  نامرف  مکح و  و  تسا ،  عرـش  مکاح  نامرف  مکح و  دننام  تعیب  هک  تسا  نیا  مود  لیلد  درک .  دنهاوخن 

و دوش ، یم  اپ  رب  يو  تفالخ  درک ، تعیب  تفالخ  ناونع  هب  یسک  اب  رفن  کی  یتح  رگا  لیلد ،  ود  نیاربانب  تسین .  زیاج  نآ  اب  تفلاخم  و 
رگا رظن  نیا  ساسا  رب  دروآ . تسد  هب  ار  تفـالخ  یماـظن  يزوریپ  ریـشمش و  روز  اـب  هفلیخ  . 3 ( 325 . ) دنک یم  ادیپ  تیعرش  تیمـسر و 

یم یمالسا  یمسر و  وا  تفالخ  و  تسا ،  قح  رب  هفیلخ  مکاح ،  صخش  دمآ ، تسدب  یماظن  هبلغ  روز و  هلیسو  هب  ناناملسم  رب  تموکح 
هدیمان نینموملاریما  و  تشگ ،  هفیلخ  و  تفای ،  هبلغ  یمالسا  هعماج  رب  روز  ریشمش و  اب  هک  یسک  نآ   : ) یلعیوبا یضاق  لقن  قبط  و  دشاب ،

ماما ار  وا  هک  یلاح  رد  دروآ و  زور  هب  ار  یبش  هک  تسین  اور  زیاـج و  دراد  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  یـسک  ره  يارب  رگید  دـش ،
كولـس باتک  رد  افلخ ، بتکم  ربتعم  هیقف  ناهبزور ،  نب  هللا  لضف  ( 326  .( ) نمادکاپ هاوخ  و  دشاب ، راکتیانج  یمدآ  هفیلخ  هاوخ  دـنادن ؛

 . تسا الیتسا  تکوش و  تماما و ، یهاشداپ و  داقعنا  بابسا  زا  مراهچ  قیرط  : ) دسیون یم  تفالخ  لیکـشت  زا  مسق  نیا  دروم  رد  كولملا 
دـشاب و هتخاس  هفیلخ  ار  وا  یـسک  هک  نآ  یب  یتعیب و  یب  ددرگ  تماما  يدـصتم  یـصخش  و  دـنک ، تافو  ماـما  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  اـملع 
ای دـشاب  برع  هاوخ  و  هن ،  هاوخ  دـشاب و  یـشیرق  هاوخ  یتعیب ؛  یب  ددرگ  یم  دـقعنم  وا  تماما  رکـشل ، تکوش و  هب  دـنک  رهق  ار  ناـمدرم 

ناناملسم هفیلخ و  ( 327 .( ) درک ناوت  قالطا  وا  رب  هفلیخ  ماما و  و  لهاج ...  قساف و  هاوخ  دشاب و  طیارـش  عمجتـسم  هاوخ  كرت ،  ای  مجع 
 ، یلبق هفیلخ  باختنا  اب  ای  نت ،  جنپ  ای  نت  هس  ای  نت  کی  تعیب  اب  ای  روز ، هب  دیـسر ، تفالخ  هب  هدش  هتفگ  ياههار  زا  یکی  هب  یـسک  رگا 
ار شربمایپ  ادـخ و  تسا  بجاو  هک  روطنامه  دـنریذپب ، تفالخ  هب  دنـسانشب و  ماـن  صخـش و  هب  ار  وا  هک  تسا  بجاو  نیملـسم  مومع  رب 
و تسا ،  یفاـک  تسا  هفیلخ  یـسک  هچ  هک  دـننادب  مدرم  هک  هزادـنا  نیمه  هب  دـندقتعم  تیرثکا  اـما  تسا ؛  رظن  کـی  دوخ  نیا  دنـسانشب .

نیرتربتعم رد  تایاور  هتـسد  کی  تفـالخ  بتکم  ناوریپ  ( 328 . ) دـشاب یم  یفاک  یلامجا  تخانـش  و  تسین ،  جایتحا  یلیـصفت  یئاسانش 
ماجنا تسا  زاجم  ار  يراک  ره  ناناملـسم  هفیلخ  ماما و  دـنیوگ  یم  نآ  ساسارب  و  دـننک ، یم  لقن  ناـیوار  نیرت  هتـسجرب  زا  شیوخ  بتک 

زا هفیذح  ( 1 تایاور :  نیا  زا  ییاه  هنومن  کنیا  درک . جورخ  وا  رب  دومن و  تفلاخم  وا  اب  و  دیشک ، ریشمش  وا  يور  رب  تسین  زیاج  دهدب ،
بولفک مهبولق  لاجر  مهیف  یتنـسب  نونتـسیالو  يادـهب  نودـتهیال  همئا  يدـعب  نوکی  : ) دـنک یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

كرهظ و برض  نا  و  ریمالل ، عیطت  عمـست و   : ) لاق کلذ ؟  كردا  نا  هللا  لوسر  ای  عنـصا  فیک  تلق :  لاق  سنا ).  نامثج  یف  نیطایـشلا 
يا هراپ  دننک . یمن  لمع  نم  شور  هب  و  دنور ، یمن  نم  هار  هک  دمآ  دـنهاوخ  ینایاوشیپ  نم  زا  سپ  ( ) 329  .( ) عطاو عمساف  کلام ،  ذخا 

ار نامز  نآ  نم  رگا  هللا ،  لوسر  ای  متفگ :  دـیوگ : یم  هفیذـح  دـنناسنا )! رهاظ  هب  هچ  رگا  دـنراد  نیطایـش  لد  نوچمه  یئاهلاد  ناشیا  زا 
ار تلام  و  دبوکب ، تتشپ  رب  هچ  رگا  و  نک ،  ریما  زا  قلطم  تعاطا  دص و  رد  دص  یئاونـش  دومرف : مهد ؟  ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  مبایرد 

يار نم  : ) دیامن یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سابع  نبا  ( 2 يراپسب .)!  شروتسد  هب  شوگ  و  يربب ،  نامرف  دیاب  وت  دربب 
زیچ شیوخ  رادـمامز  اوشیپ و  زا  یـسک  رگا  ( 330  ( : ) هیلهاج هتیم  تام  تامف ،  اربش  هعاـمجلا  قراـف  هناـفربصیف  ههرکت  ائیـش  هماـما  نم 
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نآ رب  دوش ، رود  بجو  کی  اهنآ  وریپ  ناناملسم  تفالخ و  هاگتسد  زا  یـسک  رگا  اریز  دنک ؛ ربص  هک  دیاب  درک ، هدهاشم  يدنیآ  شوخان 
سانللا نم  دحا  سیل   : ) تسا هدش  لقن  نینچ  تارضح  نآ  زا  سابع  نبا  رگید  تیاور  رد  ( 3 تسا .  هدرم  تیلهاج  ناگدرم  دننام  دریمب ،

یتح دنک و  مایق  دوخ  نامز  ماما  هاشداپ و  رب  هک  دـسرن  ار  سکچیه  ( 331  ( : ) هیلهاج هتیم  تام  الا  هیلع ،  تامف  اربش  ناطلـسلا  نم  جرخ 
افلخ بتکم  گرزب  نادنمشناد  زا  یکی  دشاب . هدرم  تیلهاج  تنـس  رب  دریمب ، دنک و  نانچ  رگا  و  دیامن . یچیپ  رـس  وا  تموکح  زا  یبجو 

دنیوگ یم  نیملکتم  نیثدـحم و  ءاهقف و  ینعی  تنـس  لها  مومع  دـیوگ : یم  ءارمالا ) هعاط  موزل   ) ناونع هب  یباب  رد  ثیداحا  نیا  لـیذ  رد 
هک تسین  اور  زیاج و  الوصا  و  دومن . علخ  ار  وا  دـناوت  یمن  و  دوش ، یمن  لوزعم  مدرم  قوقح  نتـشاذگ  اپ  ریز  ملظ و  قسف و  اب  مکاح  هک 
زا یثیداحا  هنیمز  نیا  رد  اریز  دـیناسرتب ؛ تمایق  دـنوادخ و  زا  ار  وا  و  دـنهد ؛ زردـنا  دـنپ و  ار  وا  هک  تسا  بجاو  هکلب  دوش ، ماـیق  وا  هیلع 

نارادمامز نایاوشیپ و  دض  رب  مایق  هک  نیا  نخـس  هصالخ  دراد . یم  زاب  رادـمامز  هیلع  جورخ  زا  ار  ام  هک  تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  ربمایپ 
گس راوخ و  بارش  هیواعم  نب  دیزی  رب  جورخ  هدیقع ،  نیاربانب  دنشاب . مه  رگمتس  قساف و  هچ  رگا  تسا ؛  مارح  ناناملسم  همه  عامجا  هب 

هک دـیلو  دـض  رب  گنج  و  دـندرک ، قینجنم  ریز  رد  ار  هبعک  هناخ  شنازابرـس  هک  ناورم  نب  کلملادـبع  هیلع  مایق  و  یناج ،  لـتاق و  زاـب و 
یم الاب  نانخـس  لابند  هب  ملـسم  حیحـص  دنمـشناد  حراـش  يوون )  !! ) دـشاب یم  مارح  و  تسین ،  زیاـج  داد ، رارق  ریت  فدـه  ار  میرک  نآرق 

رادمامز هک  دنا  هدرک  عامجا  تنس  لها  هتـشذگ  نآ  زا  و  دننک ، یم  تابثا  ار  الاب  راتفگ  هداد و  مه  تشپ  رد  تشپ  ناوارف  تایاور  دیوگ :
 ( مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللاویطا و   ) هفیرش هیآ  هب  اج  نیا  رد  دنمـشناد  نیا  ( 332 . ) ددرگ یمن  لزع  تماما  زا  روجف  قسف و  اـب 
رد هک  ینخـس  هصـالخ  دوب  نیا  درک . تعاـطا  تسیاـب  ناـشیا  زا  دـنروما ، ءاـیلوا  نارادـمامز  نوچ  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  دانتـسا  ( 333)

 . تسا هدمآ  افلخ  بتک  حورش  یثیدح و  یملع و  بتکم 

مالسلا هیلع  تیبلا  لها  بتکم  رد  تماما 

یهلا باصتنا  ساسا  رب  تماـما  میدـید  هکناـنچ  و  دوش ، یم  حرطم  يرگید  تروص  هب  تماـما  هلاـسم  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لـها  بتکم  رد 
تاـملکب هبر  میهاربا  یلتبا  اذا  و  : ) دـننک یم  دانتـسا  میرک  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب  نآ  نادنمـشناد  بـتکم و  نـیا  ناـیاوشیپ  دریگ . یم  لـکش 
يزارفارـس اب  ناحتما  زا  یهلا  کمک  اـب  وا  دومرف . ناـحتما  یتاـملک  اـب  ار  میهاربا  دـنوادخ  ( 334 : ) اماما سانلل  کعاج  ینا  لاـق  نهمتاـف 

ار مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  لاعتم  دـنوادخ  نآ  اـب  هک  یتاـملک  اـب  مداد .  رارق  مدرم  ماـما  ارت  نم  دومرف : دـنوادخ  هجیتن  رد  دـمآ . نوریب 
گرزب توغاط  اب  گنج  ای  و  دوب ؟ هتفر  نخس  لیعامسا  شدنبلد  دنزرف  نتشک  زا  نآ  رد  ایآ  تسا ؟  هدوب  يا  هنیمز  هچ  رد  دومرف  ناحتما 
تاملک زا  تسا ؟  هدوب  اهنیا  همه  اـی  تسا ؟  هدیـسر  يدونـشخ  تیاـهن  اـب  نتخوس  و  دورمن ، شتآ  هب  نتفر  دروم  رد  اـی  و  دورمن ؟ ناـمز 

هدـش بوسحم  گرزب  یناحتما  لیلخ  میهاربا  يارب  هک  هدوب  میظع  سب  یثداوح  اـی  هثداـح  هدوب  هچ  ره  تسین .  نشور  اـقیقد  میرک  نآرق 
یگدـنب و رـس  شرمع  هشیمهدـننام  و  تسج ،  تمالـس  هب  تاناحتما  نیا  مخ  چـیپ و  زا  گرزب  ربمایپ  نیا  هک  هاـگنآ  لاـح  ره  رد  تسا . 
 ) تلخ یمزعلاولوا و  هبتر  توبن و  هب  لین  زا  سپ  مهنآ  تماـما ،  ماـقم  دـش . لـیانتماما  يـالاو  ماـقم  و  دـیئاس ، یبوبر  هاـگرد  هب  صـالخا 

شنادنزرف يارب  ار  نآ  هک  دروآ  یم  دجوهب  نانچنآ  ار  مالسلا  هیلع  میظع  میهاربا  نادب  لین  هک  دشاب  دناوت  یم  یماقم  هچ  دنوادخیتسود )
يادخ زا  تیرـشب  ياضتقم  هب  یمظع ،  تبترم  نیا  هب  ندیـسر  یهلا و  مایپ  نیا  ندینـش  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دنک ...! یم  تساوخرد  زین 

و تسا ،  شیوخ  نادنزرف  رادتسود  يرشب  تعیبط  تبـسانم  هب  وا  دنامب . یقاب  مه  يو  نادنزرف  رد  تبترم  نیا  هک  دنک  یم  اضافت  شیوخ 
لاـعتم دـنوادخ  زین ؟ نم  هیرذ  زا  اـیآ  یتیرذ )  نم  و  : ) دراد یم  هضرع  اذـل  و  دنـسرب ، ینطاـب  يزارفارـس  نیا  هب  مه  اـهنآ  هک  دـهاوخ  یم 

یمن ملاظ  راکمتس و  صاخشا  هب  دهع ، نیا  ما و  هدنب  اب  تسا  نم  صاخ  دهع  تماما  (335  ( ) نیملاظلا يدهع  لانیال  : ) دیامرف یم  باوج 
هک یـسک  الثم  دوش . یم  هتفگ  راکمتـس  دنک ، یم  ملظ  شدوخ  هب  هک  یـسک  هب  یهاگ  نآرق ،  گنهرف  فرع و  رد  تسیک ؟  ملاظ  دسر .

دروم ار  نارگید  هک  یسک  هب  هاگ  و  دیوگ . یم  ملظ  ودب  مالـسا  نیاربانب  هدرک ،  متـس  دوخ  هب  دیامن ، یم  یـشک  دوخ  ای  دتـسرپ ، یم  تب 
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یم ابر  ناشیا  زا  ای  درب ، یم  ار  مدرم  لام  هک  یـسک  دـننام  دوش ؛ یم  هتفگ  راکمتـس  دـنک ، یم  زواجت  ناشقوقح  هب  و  دـهد ، یم  رارق  متس 
نآرق شنیب  رد  دنک ، یم  ار  لاعتم  يادخ  ینامرفان  ناونع  ره  هب  هک  یسک  ره  یلک  روط  هب  نیاربانب  دنک . یم  زواجت  سومان  هب  ای  و  دریگ ،
یبوبر ماظن  قیقد  نیزاوم  ساسا  رب  تسا ،  هدرب  رسب  نارگید  دوخ و  هب  متس  رد  يا  هظحل  هک  یسک  نآ  ( 336 . ) دوب دهاوخ  ملاظ  مالسا  و 

موصعم تسیاب  یم  ماما  نآرق ،  لالدتـسا  نیا  ساسا  رب  مینیب ،  یم  هچنانچ  تسین .  تماما -  ینعی  یئادخ -  دـهع  راوازـس  و  تسا ،  ملاظ 
یهلا داد  رارق  لعج  ساسا  رب  اهنآ  رد  هتفر و  نخـس  تماـما  زا  زین  میرک  نآرق  زا  يرگید  ياـهاج  رد  همیرک ،  هیآ  نیا  زا  هتـشذگ  دـشاب .

 ( نیدباع انل  اوناک  هوکزلا و  ءاتیا  هاولـصلا و  ماقا  تاریخلا و  لعف  مهیلا  انیحوا  انرماب و  نودعی  همئا  مهانلعج  و   ) دننام تسا ؛  هدـش  یفرعم 
نتـشاد اپ  رب  هژیوب  بوخ  ياهراک  هعومجم  ناشیا  هب  دـندرک و  یم  تیادـه  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ناماما و  ار  ناـشیا  ( 337)

اوناک اوربص و  امل  انرماب  نودـهی  همئا  مهنم  انلعج  و  . ) دـندوب عیطم  یناگدـنب  اـم  يارب  ار  ناـشیا  میدومرف و  یحو  ار  تاـکز  يادا  زاـمن و 
ربـص و هک  هاـگنآ  دـندرک ، یم  تیادـه  اـم  رما  هب  هک  مـیداد  رارق  یناـماما  ار  لیئارـسا )  ینب   ) ناـشیا زا  یخرب  ( 338  ( : ) نوـنقوی اـنتایاب 

نیدب میرک  نآرق  ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  رد  تماما  نیاربانب  دـندوب . اجرب  ياپ  ام  تایآ  هب  نیقی  رد  و  دـندرک ، يراد  نتـشیوخ 
حرطم تماما  رد  هک  یمود  هلءاسم  سب .  تسا و  ریذـپ  ناکما  یهلا  دادرارق  لـعج و  نییعت و  ساـسا  رب  اـهنت  هک  ددرگ  یم  یفرعم  لـکش 

نادب مالسلا -  هیلع  میهاربا  تماما  هرابرد  نتفگ  نخـس  ماگنه  هب  هرقب -  هروس  زا  هیآ 124  رد  هک  دشاب  یم  ماما  تمـصع  هلءاسم  تسا ، 
هظحـالم ار  هفیرـش  هیآ  نیا  مینک  عوـجر  نآرق  هب  زاـب  رگا  کـنیا  میراد .  رارق  ثحب  دروـم  راـصتخا  هب  ار  نآ  اـم  تـسا و  هدـش  حیرـصت 

هنوگ ره  دهاوخ  یم  ادخ  هک  تسین  نیا  زج  ( 339 ( : ) اریهطت مک  رهطب  تیبلا و  لها  سجرلا  نکنع  بهذیل  هللادـیری  امنا  : ) دومن میهاوخ 
تسا هتفر  راک  هب  هیآ  نیا  رد  هک  تیبلا )  لها   ) هملک دنادرگ . هزنم  كاپ و  الماک  ار  امش  و  دنک ، رود  تیبلا  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و 

نیا دارفا  مامت  تیعطاق  اب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا .  هدـش  عضو  میرک  نآرق  هلیـسو  هب  هک  تسا  یعرـش  تاحالطـصا  زا 
هک ار  هیآ  نیا  دومرف و  عمج  شیوخ  ءاـسک  ریز  رد  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  شترـضح  ( 340  . ) تسا هدوـمرف  نییعت  ار  هورگ 

لها  ) اذل ( 341 . ) دنتسین تیبلا  لها  رامـش  رد  يو  نانز  هک  درک  نیعم  اقیقد  هلیـسو  نیدب  و  تشاد ،  مالعا  دوب  هتـشگ  لزان  ناشیا  هرابرد 
یم موصعم  اه  نیمه  و  دنتـسه ، دوصقم  اه  نیا  دـش ، هتفگ  تیبلا  لها  زا  نخـس  مالـسا  رد  اـج  ره  و  دـش ، هورگ  نیا  صاـخ  ماـن  تیبلا ) 

باصتنا نیا  و  تسا ،  یباصتنا  تماما  میدید  هکنانچ  تیبلا  لها  بتکم  رد  لوا  طرش  رتشیب  یسررب  دوب . تماما  طرش  نیمود  نیا  دنـشاب .
ار وا  يرادـمامز  ای  نییعت و  ار  تماما  ماقم  بحاص  هک  نیا  هن  دـنک ، غیلبت  ار  نآ  هک  دراد  هفیظو  ربمایپ  و  دـشاب ؛ دـنوادخ  بناج  زا  دـشاب 

یم غیلبت  ار  جح  و  تسوا ؛  روآ  مایپ  ادـخ و  رادربنامرف  طقف  راک  نیا  رد  و  دـیامن ، یم  غیلبت  ار  زامن  مرکا  ربمایپ  هکنانچمه  دـنک . هیـصوت 
وا تسا .  لکـش  نیمه  هب  زین  تماما  هلءاسم  رد  دشاب ، یم  ادخ  روآ  مایپ  اهنت  اهراک  نیا  مامت  رد  و  تسا و ... ادخ  روتـسد  مه  نآ  دـنک و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  هچنآ  سپ  تسا .  نیملاعلا  بر  يوس  زا  نییعت  بصن و  دنک و  یم  غیلبت  ادخ  بناج  زا  ار  تماما 
یم حیـضوت  و  دنک ، یم  نایب  و  دـیوگ ، یم  داهج  تاکز و  جـح و  زامن و  هرابرد  هک  تسا  یئاهنامه  دـننام  دـنک ، یم  نایب  تماما  هرابرد 
مود لوا و  تعکر  رد  ار  دـمح  هروـس  دـیریگب ، وـضو  هنوـگنیا  ادـتبا  رد  دـیناوخب ؛ نینچ  نیا  ار  زاـمن  دـیوگ : یم  زاـمن  هراـبرد  وا  دـهد .

ار نآ  تامدـقم  تانزاقم و  ای  و  دـیناوخب ، تعکر  دـنچ  ار  زاـمن  هک  دـیوگ  یم  و  ناـنچ .  هدجـس  رد  و  دـینک ، نینچ  عوکر  رد  دـیناوخب ،
دنوادـخ بناج  زا  و  دـیوگ ، یمن  شدوخ  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ار  دراوم  نیا  هک  هنوگنامه  دـیروآ و ... اـجب  هنوگچ 

قطنی ام  و  ( ؛ دشاب یم  یلاعت  قح  بناج  زا  تسا  هتفگ  زین  تماما  هلاسم  دروم  رد  هک  هچنآ  دـیامن ، یم  غیلبت  ار  وا  نخـس  و  دـنک ، یم  نایب 
میراد تسد  رد  تماما  هلءاسم  رد  ترضح  نآ  زا  هک  ار  ینانخـس  ثیداحا و  زا  یخرب  کنیا  (. 342  ( ) یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع 

 . میئامن یم  یسررب  رصتخم  روط  هب  هدنیآ  لصف  ود  رد  هدومن ،  میسقت  زیامتم  هتسد  ود  هب  ، 

دنک یم  تابثا  ار  تیبلا  لها  مومع  تماما  هک  یتایاور  لوا :  هورگ 
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حیضوت

اهنآ رد  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  مومع  تماما  یلو  درادـن ، دوجو  مالـسلا  هیلع  ناماما  زا  کی  چـیه  صاخ  ماـن  ثیداـحا  زا  هتـسد  نیا  رد 
 : مینک یم  یبایزرا  ثیداحا  زا  هورگ  نیا  زا  هنومن  ود  اجنیا  رد  ام  تسا .  هدش  حرطم 

نیلقث ثیدح 

یمراد و ننس  دمحا و  دنسم  نوچ  افلخ  بتکم  زا  رگید  ربتعم  باتک  اههد  رد  هتبلا  هک  مینک  یم  لقن  ( 343  ) ملسم حیحص  ار  لوا  تیاور 
زا تشگزاـب  رفـس  رد   ) هنیدـم هکم و  هار  نیب  رد  دـیوگ : یم  مقرا  نب  دـیز  دراد : دوجو  مه  ( 344  ) نیحیحصلا كردتـسم  یقهیب و  ننس 
 . متسه يرشب  نم  دیشاب  هاگآ  مدرم  يا  دناوخ : هبطخ  نینچ  مدرم  نایم  رد  ربمایپ  تشاد  مان  مخ )   ) هک يریگ  بآ  رانک  رد  عادولا )  هجح 
 : مراذـگ یم  ثاریم  هب  امـش  نایم  رد  هیامنارگ  زیچ  ود  نم  منک .  یم  قح  توعد  تباجا  نم  و  دـنناوخب ، اقب ) ملاع  هب   ) ارم تسا  کیدزن 

روآدای متیب  لها  دروم  رد  ار  امش  نم )!  نادناخ   ) و دینز . گنچ  نادب  دینکن و  اهر  ار  نآ  دشاب . یم  رون  تیاده  نآ  رد  هک  ادخ ) باتک  )
. دینک یم  راتفر  هنوگچ  هدنامزاب  ود  نیا  اب  نم  زا  سپ  امش  هک  دیشاب  رایشه  دیامرف ): یم  هفاضا  كردتسم  هخسن  هب  انب  و   ! ) موش یم  ادخ 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  زا  ریخا  هلمج  نیا  رب  هیکت  اب  دنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیا 

يرمع نانچ  دـیاب  تسا -  هدـش  نییعت  رگید  ربتعم  تایاور  رد  زین  ناشدادـعت  هک  تیبلا -  لها  ناـماما  زا  یکی  میدـقتعم  اـم  هک  تسا  هلآ 
هدومرف دشاب و  دوجوم  هعماج  رد  هشیمه  يارب  ادخ  باتک  نیرق  شودمه و  هجیتن  رد  و  دنامب ، هدنز  ناهج  نایاپ  ات  هک  دـشاب  هتـشاد  زارد 

ار ربمایپ  نم  دیوگ : یم  دنک . یم  لقن  ربمایپ  هفرع  هبطخ  زا  رباج  ار  نخـس  نیمه  هب  هیبش  دیآ . تسار  ود  نیا  یئادج  مدع  دروم  رد  ربمایپ 
يا دـناوخ : یم  هبطخ  نینچ  مدرم  يارب  و  دوب ، راوس  ءابـضع )  ) مان هب  شیوخ  هقان  رب  ترـضح  نآ  مدرک .  هدـهاشم  هفرع  رد  جـح  مایا  رد 

ادـخ و باتک  دـیوش : یمن  هارمگ  زگره  دـیرادنرب  تسد  نآ  زا  و  دـینز ، گنچ  نادـب  رگا  هک  مدراذـگ  يزیچ  امـش  ناـیم  رد  نم  مدرم ، 
نب دیز  و  يردخ ،  دیعـسوبا  رذوبا ، زا  ثیدح  نیا  هک  دنک  یم  هفاضا  نخـس  نیا  لقن  زا  سپ  يذمرت  دنـشاب . یم  نم  تیب  لها  هک  مترتع 

نآرق رانک  رد  ار  شیوخ  تیب  لها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیاور  نیا  رد  ( 345  . ) تسا هدش  لقن  زین  دیسا  نب  هفیذح  و  تباث ، 
یهارمگ و زا  یعطق  تاجن  بجوم  ار  ناـشیا  ناـماد  لـیذ و  هب  ندز  گـنچ  و  دـناد ، یم  نآرق  ناـشیا و  تسد  هب  ار  تیادـه  هداد و  رارق 

نیا هک  دینادب  و  درک ، دیهاوخ  راتفر  ودنیا  اب  نم  زا  دعب  هنوگچ  هک  دینک  تقد  و  دیـشاب ، رایـشه  هک  دیامرف  یم  و  دناسانـش . یم  تلالض 
ياهباتک هک  نیا  دش . دنهاوخ  دراو  نم  رب  زیخاتسر -  ناگتفای  چیه  دورو  لحم  رثوک -  ضوح  رد  و  دنرادن ، یئادج  مه  زا  تقو  چیه  ود 

اب ( 346  . ) تسا ینآرق  ملسم  هلءاسم  کی  دنتسه ، يرظن  ههجو  زا  مدرم  لمع  قالخا و  داقتعا و  رکف و  ياوشیپ  و  دنمدرم ، ماما  ینامـسآ 
زا مالـسا  رگید  ینایب  هب  دـیامن . یم  تابثا  زین  ار  ناشیا  تماما  ربمایپ ، تیب  لها  نتفرگ  رارق  نآرق  رانک  رد  لـصا ،  نیمه  رب  هیکت  هجوت و 

. دـنک یم  یئامن  دوخ  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  رد  یجراـخ  مسجت  یلمع و  ههجو  رد  و  هدـش ،  حرط  ریوصت و  میرک  نآرق  رد  يرظن  هبنج 
اج نآ  زا  نیا  رب  هوالع  میریذپب .  دیاب  یلمع  هجو  رد  ار  تیبلا  لها  تماما  میدش ،  اریذپ  يرظن  هجو  رد  نآرق  تماما  هک  یتقو  ام  نیاربانب 

یقالخا و يداقتعا ،  لئاسم  تایلک  رد  نآرق  تیاده  میناد  یم  و  تسوا ،  ردقنارگ  ثاریم  ود  نیا  رد  رـصحنم  تیاده  ربمایپ  هتفگ  هب  هک 
مامتا تیادـه  ات  دوب  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  درکراک  هفیظو و  ینآرق ،  مالـسا  نییبت  حیـضوت و  ریزگاـن  سپ  تسا ،  مالـسا  یلمع 

یئوگزاب و هک  هدـش  لقن  توافتم  دارفا  هلیـسو  هب  فلتخم و  ياـهتروص  هب  ردـقنآ  تیاور  نیا  هک  دـنامن  هتفگاـن  ددرگ . لـماک  دریذـپ و 
لوسر هک  میزاس  نشور  ثیدح  نیا  رب  هیکت  اب  هک  میدوب  نآ  ددص  رد  طقف  اجنیا  رد  ام  و  تسا ،  صاخ  یلاجم  جاتحم  اهنآ  همه  یسررب 
تسا هداد  رارق  نآرق  شودمه  نیرق و  ار  اهنآ  و  هدرک ،  شیوخ  تیب  لها  رد  رصحنم  ار  تماما  یهلا  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
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همئا دادعت  تیاور 

نایم هب  ناشیا  دارفا  زا  یمان  هتبلا  یلو  هدـش ،  نییعت  ترـضح  نآ  زا  دـعب  نارادـمامز  افلخ و  همئا و  دادـعت  تایاور ،  زا  يرگید  هورگ  رد 
هباحـص زا  رفن  راهچ  زا  نم  لاح  هب  ات  ار  تایاور  نیا  تسا .  هدـماین  نایم  هب  ناشیا  دارفا  زا  نم  لاـح  هب  اـت  ار  تاـیاور  نیا  تسا .  هدـماین 

ننـس و  يراخب ،  ملـسم و  حیحـص  رد  ار  وا  تایاور  و  تسا ،  ناشیا  زا  نت  کـی  هرمـس  نب  رباـج  هک  ما  هتفاـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
(347  . ) میئامن یم  لقن  ملسم  حیحص  هخسن  زا  ار  رباج  تایاور  اجنیا  رد  تفای .  ناوت  یم  و ... دمحا ، دنسم  و  یسلایط ،  دنسم  و  يذمرت ، 

دهاوخ یقاب  نید  هشیمه  هشیمه و  دومرف : راوگرزب  نآ  میدوب  هتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رـضحم  هب  مردپ  اب  نم  دیوگ : یم  وا 
لقن نیا  زا  شیب  تیاور  نیا  رد  دنـشیرق . زا  ناشیا  همه  هک  دنـشاب  هفیلخ  هدزاود  امـش  رب  هک  یتقو  ات  زیخاتـسر ؛ ندش  اپ  رب  ماگنه  ات  دنام 

ناماما دنا : هدومرف  نایب  نینچ  تسا ،  هدش  فذح  نآ  زا  هک  ار  یتمـسق  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  یلو  تسا ،  هدشن 
ناـیلاو و و  درادـن ، تیحالــص  ناـشیا  يارب  زج  ماـقم  نـیا  و  دـنا ، هدــش  هداد  رارق  مشاـه  نادــناخ  زا  هخاـش  نـطب و  نـیا  رد  شیرق ،  زا 
 ، تسا هدش  لقن  مکاح و ... كردتـسم  دـمحا و  دنـسم  هک  رگید  تیاور  رد  ( 348 .) دنتسین راوازـس  مدرم  يارب  ناشیا  زا  ریغ  ینارادمامز 

. داد یم  سرد  نآرق  ام  هب  وا  میدوب ،  هتـسشن  دوعـسم  نب  هللادبع  دزن  هفوک  رد  ام  دیوگ : یم  تسا  تیاور  يوار  هک  قورـسم  مان  هب  يدرم 
باوج رد  هللادبع  تشاد ؟  دـهاوخ  هفیلخ  دـنچ  تما  نیا  هک  دیدیـسرپن  ربمایپ  زا  امـش  ایآ  نمحرلادـبعوبا ،  يا  درک : لاوس  يو  زا  يدرم 

زا ربمایپ  زا  ام  يرآ  دوزفا : هاگنآ  تسا ،  هدرکن  ار  لاوس  نیا  نم  زا  یسک  وت  زج  ما  هدمآ  قارع  هب  نم  هک  ماگنه  نآ  زا  تفرگ :  درم  نیا 
(349  . ) لیئارسا ینب  نابیقن  دادعت  هب  نت  هدزاود  لیئارسا : )  ینب  ءابقن  هدعک  رـشع  ینثا  : ) دومرف ترـضح  نآ  و  میدرک ،  لاوس  هلاسم  نیا 

لقن يددعتم  دارفا  ار  تایاور  نیا  زا  مادـک  ره  هتبلا  و  تسا .  هدـش  لقن  زین  صاعلا  نب  رمع و  نب  هللادـبع  کلام و  نب  سنا  زا  تیاور  نیا 
 . تسا نانیمطا  دروم  الماک  و  دسر ، یم  رتاوت  دح  هب  ناشتیاور  هجیتن  رد  هک  دنا  هدرک 

ناحراش ینادرگرس  ثیدح و  ریسفت 

دیاقع روخرد  یئانعم  دـنا  هتـسناوتن  و  دـنا ، هدـش  راچد  تسب  نب  هب  تخـس  تنـس  لها  نارظن  بحاص  ناـحراش و  ثیداـحا  هنوگ  نیا  رد 
رـس تشپ  هک  يرفن  هدزاود  هورگ  کی  هنوگچ  و  دننایک ؟ نت  هدزاود  نیا  هک :  دننک  نیعم  اقیقد  دـنبایب و  نآ  يارب  افلخ  بتکم  رد  لوبقم 

هچ دراد ، دـنویپ  اهنآ  اب  مالـسا  يدنلبرـس  تزع و  هک  هورگ  نیا  ایآ  و  دـننام ؟ یم  یقاـب  دـنروآ و  یم  ماود  تماـیق  زور  اـت  دـنیآ  یم  مه 
يا هفیلخ  تسا  مزال  امتح  ای  دـشاب  ماقم  نیا  زئاح  دـناوت  یم  تیـصخش ،  هنوگ  ره  اب  سک  ره  ایآ  دنـشاب ؟ هتـشاد  دـنناوت  یم  یئاهیگژیو 
ادخ لوسر  زا  سپ  يافلخ  ام  : ) دیوگ یم  يذمرت  ننس  حرش  رد  یبرعلا  نبا  روهشم  هیقف  نانآ :  نانخس  زا  ییاه  هنومن  کنیا  دشاب ؟ لداع 

هیواعم نب  دیزی   - 7 هیواعم ،   - 6 نسح ،   - 5 یلع ،   - 4 نامثع ،   - 3 رمع ،  - 2 رکبوبا ،  - 1 میبای :  یم  نینچ  ار  نانیا  میرامش ،  یم  ار 
نب دیزی   - 14 زیزعلادبع ، نب  رمع   - 13 نامیلس ،   - 12 دیلو ،  - 11 ناورم ،  نب  کلملادـبع   - 10 ناورم ،   - 9 دـیزی ، نب  هیواعم   - 8 ، 

تسیب و و  دهد ، یم  همادا  ار  افلخ  شرامـش  روطنیمه  وا  روصنم )...  - 17 حافس ،   - 16 ناورم ،  نب  دمحم  نب  ناورم   - 15 کلملادبع ، 
يادـتبا زا  ار  ناشیا  زا  نت  هدزاود  اـم  رگا  : ) دـیوگ یم  هاـگنآ  و  درمـش ، یم  لاس 543 ه )  ) شیوخ رـصع  اـت  ار  ناـشیا  زا  رگید  نت  تفه 

کلملادبع نب  نامیلس  ات  هک  مینیب  یم  میشاب ،  هتفرگ  رظن  رد  دنا  هتشاد  ار  يوبن  تفالخ  رهاظ  هب  هک  ار  یناسک  نآ  و  میرامـشب ،  تفالخ 
نت جنپ  میرامـشب ،  دنا ) هتـشاد  تلادع  ینعی   ) دنا هدوب  اراد  ار  يوبن  تفالخ  ینعم ،  عقاو و  رد  هک  ار  اهنآ  رگا  اما  دـنوش . یم  نت  هدزاود 
نیا يارب  یئاـنعم  نم  نیارباـنب  زیزعلادـبع ، نب  رمع  نیتسخن و  هناـگ  راـهچ  ياـفلخ  زا  دـنترابع  هک  تشاد  میهاوخن  ار  هورگ  نیا  زا  رتشیب 

هب يرتـشیب  دارفا  زا  نت ،  هدزاود  زا  هک :  لاوس  نیا  باوج  رد  اـفلخ ، بتکم  رادـمان  ثدـحم  ضاـیع  یـضاق  ( 350  (. ) مناد یمن  ثیدـح 
نت هدزاود  زا  ریغ  هک :  تسا  هدومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اریز  لطاب ؛  تسا  یضارتعا  نخس  نیا  : ) دیوگ یم  دنا ؟! هدیسر  تفالخ 
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تسین نآ  زا  عنام  ترضح  نآ  زا  نخس  نیا  دنا و  هدوب  هتبلا  هک  دوب  دنهاوخ  يدادعت  نینچ  هک  تسا  هتفگ  وا  هن ،  درک . دنهاوخن  تفالخ 
نارود ماـمت  رد  هفیلخ  هدزاود  هک  تسا  نیا  ربماـیپ  دارم   : ) تسا هتفگ  يرگید  دنمـشناد  ( 351 .( ) دنـشاب رتشیب  زین  دادعت  نیا  زا  افلخ  هک 

 ... تسین طرـش  ندوب  مه  رـس  تشپ  یلاوت و  هورگ  نیا  رد  و  درک ، دـنهاوخ  لمع  قح  هب  هک  دوب  دـنهاوخ  تمایق  هنماد  اـت  مالـسا  تاـیح 
دننامه نآ  زا  شیپ  ياه  بوشآ  اه و  هنتف  تمایق و  تامدقم  دوب ) دهاوخ  جرم  جره و  نآ  زا  سپ   ) هلمج زا  ترضح  نآ  دوصقم  نیاربانب 

رمع و  ( 352  ) ریبز نب  هللادبع و  هیواعم و  نسح و  هناگراهچ و  يافلخ  هفیلخ ،  هدزاود  زا  روظنم  : ) دیوگ یم  وا  دـشاب ). یم  لاجد  جورخ 
اریز دومن  هفاضا  اهنآ  هب  زین  ار  127 ه )  - 169  ) یسابع يدهم  هک  دوش  یم  و  دنوش ) یم  نت  تشه  اعمتجم  هک   ) دنـشاب یم  زیزعلادبع  نب 
رطاخ هب  دوزفا  ناوت  یم  ار  یـسابع )  ياـفلخ  زا  رگید  یکی   ) رهاـظ زین  تسا و  ناـیوما  رد  زیزعلادـبع  نب  رمع  لـثم  نایـسابع  ناـیم  رد  وا 
لها زا  وا  هک  تسا  ناـمزلا )  رخآ  دوعوم   ) يدـهم ناـشیا  زا  یکی  هک  دـننام  یم  یقاـب  نت  ود  هجیتن  رد  و  هتـشاد .  هک  یفاـصنا  تلادـع و 

هدزاود هک  تسا  نیا  ثیدح  رد  ربمایپ  روظنم  : ) دـنا هتفگ  زاب  زین  و  دـشاب )؟! یـسک  هچ  تسین  مولعم  يرگید  و  ( ) 353 ( ) دشاب یم  تیبلا 
یناسک ربمایپ  ثحب  دروم  يافلخ  نیاربانب ،  دوب . دنهاوخ  نآ  روما  راظتنا  مالـسا و  تردـق  تفالخ و  تکوش  تزع و  رـصع  رد  هفیلخ  نت 

حراش ثدـحم و  یقهیب  ( 354 .( ) دـنراد رظن  قافتا  نانآ  صخـش  دروم  رد  ناناملـسم  همه  و  تسا ،  زیزع  ناشنامز  رد  مالـسا  هک  دنتـسه 
نب دیزی  نب  دیلو  رـصع  ات  روکذم ، تافـص  ندوب  اراد  اب  دادعت  نیا  : ) دیوگ یم  رظن  نیا  هنیمز  رد  یحیـضوت  زا  سپ  افلخ ، بتکم  رادـمان 

، دنا هدیـسر  تموکح  هب  نایـسابع  سپـس  هدمآ ،  دوجوب  گرزب  ياه  بوشآ  جرم و  جره و  سپ  نآ  زا  و  دنا ، هدـش  لیمکت  کلملادـبع 
اه بوشآ  زا  دعب  افلخ  رگا  تسا  نینچمه  زین  و  تشاد .  میهاوخ  رتشیب  نت  هدزاود  دادعت  زا  میراذگب ،  رانک  ار  هدش  دای  تافـص  رگا  هتبلا 
رد دـنا ، هدوب  قافتا  دروم  ندیـسر  تفالخ  هب  رد  هک  یناسک  نآ  زا  : ) دـنا هتفگ  هیرظن  نیا  رتشیب  حیـضوت  رد  ( 355  .( ) مـیریگب رظن  رد  ار 
زور نآ  زا  دمآ . شیپ  نیفص  گنج  رد  نیمکح  هلاسم  هک  نامز  نآ  ات  تسا  یلع  ناشیا  زا  سپ  و  میـسانش .  یم  ار  هناگ  هس  يافلخ  ادتبا 

 ( هک نیا  ات  دوب  لاونم  نیمهب  عضو  زین  سپ  نآ  زا   ( ) تفر نایم  زا  یلع  تفالخ  دروم  رد  قافتا  و   ) داهن هفیلخ  مان  دوخ  رب  هیواعم  دـعب  هب 
نیسح راک  و  دماین ، دوجو  هب  یفالتخا  دیزی  شدنزرف  دروم  رد  وا  زا  دعب  و  دندرک ، قافتا  هیواعم  صخش  رب  همه  نسح  ماما  حلـص  زا  دعب 

وا دروم  رد  دیسر . ناورم  نب  کلملادبع  فالتخا  هرابود  زین  دیزی  گرم  زا  سپ  دش . هتـشک  يدوز  هب  هکلب  تفاین ،  ماظتنا  زین  شتفالخ  و 
رد کلملادبع  زا  دعب  تسا .  هدش  رادیدپ  73 ه )  ) ریبز نب  هللادبع  ندش  هتشک  زا  دعب  قافتا  نیا  هک  میناد  یم  هتبلا  دمآ . دوجوب  ماع  قافتا 
هب انب  دیزی  نامیلـس و  نایم  رد  و  ماشه ،  دیزی ، نامیلـس ،  دیلو ، زا : دنترابع  نت  راهچ  نیا  دشن . یفالتخا  تفالخ  رد  شدنزرف  راهچ  دروم 

کلملادبع نب  دیلو  دندرک ، قافتا  ناشیا  رب  مدرم  هک  هورگ  نیا  زا  سک  نیمهدزاود  تفای .  تفالخ  زیزعلادبع  نب  رمع  نامیلس ،  تیصو 
يارب هیجوت  نیرتهب  هیجوت  نیا  : ) دیوگ یم  بهذم  یعفاش  روهـشم  هیقف  گرزب و  ثدحم  رجح  نبا  درک ). تموکح  لاس  راهچ  هک  تسا 

وا اب  یهورگ  هتفر و  یقهیب  هک  یهار  : ) دسیون یم  متشه  نرق  رادمان  رـسفم  ثدحم و  خروم و  ریثک  نبا  ( 356  .( ) تسا هدش  دای  ثیداحا 
یهار دنا ، هدمآ  قساف  کلملادبع  نب  دیزی  نب  دیلو  رـصع  ات  یلاوت  روط  هب  هک  دنتـسه  یئافلخ  ثیدـح  زا  دوصقم  هک  دـنا  هدرک  تقفاوم 
دادعت نیا  زا  مینک ،  باسح  هک  ضرف  ره  رب  دـیلو  نیا  رـصع  ات  افلخ  هک  نیا  بلطم  نیا  نایب  تسا .  ناوارف  لمءات  نآ  دروم  رد  هک  تسا 

 ... تسا ملـسم  قافتا و  دروم  ناشتفالخ  یلع ،  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  ینعی  هناگراهچ ،  يافلخ  هک  تسا  نیا  ام  لیلد  و  دنتـسه . رتشیب 
ینامز ات  دـندومن ... تعیب  وا  اب  زین  قارع  لها  و  درک ، تیـصو  شتفالخ  وا و  دروم  رد  یلع  اریز  تسا ؛  یلع  نب  نسح  مه  ناـشیا  زا  دـعب 

 ، ناورم نب  کلملادبع  دعب  ناورم ،  سپـس  و  دیزی ، نب  هیواعم  مه  وا  زا  سپ  و  دیزی ، مه  هیواعم  زا  دعب  دـندرک .... حلـص  هیواعم  وا و  هک 
. دنوش یم  نت  هدزناپ  هورگ  نیا  سپ  دندش . هفیلخ  رادمامز و  کلملادبع  نب  ماشه  دعب  کلملادبع ،  نب  دیزی  دعب  زیزعلادبع ، نب  رمع  دعب 

تموکح رگا  و  دـشاب . یم  تسا )  هدـش  هدرمـش  نت  نیمهدزاود  یقهیب  ترابع  رد  هک   ) کلملادـبع نب  دـیزی  نب  دـیلو  اهنیا  زا  دـعب  هزات 
نت هدزاود  نیا  نایم  رد  تالاکـشا ،  نیا  همه  اب  دـنوش . یم  غلاب  نت  هدزناش  هب  میروایب  باـسح  هب  کلملادـبع  زا  لـبق  ار  ربیز  نب  هللادـبع 
همه هک  زیزعلادبع  نب  رمع  دننام  یسک  و  دوش ، یم  دراو  هیواعم  نب  دیزی  تفالخ )  يادتبا  زا  شرامش  بسحرب   ) ربمایپ دنسپ  دروم  هفیلخ 
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وا رصع  هک  نیدشار  يافلخ  رامـش  رد  ار  يو  هک  تسا  یـسک  وا  هک  نیا  اب  دش . دهاوخ  جراخ  دنا و  هدرک  شیاتـس  حدم و  ار  وا  ناگرزب 
نآ طقف  ام  هک  دیوگب  یـسک  رگا  دنراد . فارتعا  هلاسم  نیدـب  نایـضفار  یتح  و  تسا ،  هدوب  مالـسا  رد  تموکح  راصعا  نیرت  هنالداع  زا 

ار شدـنزرف  بلاط و  یبا  نب  یلع  هک  دـش  میهاوخ  راچد  تسب  نب  نیا  هب  دـننکب ، عامتجا  ناشیا  رب  تما  هک  میریگ  یم  رظن  رد  ار  یناسک 
تعیب تفالخ  رب  نت  ود  نیا  اـب  ماـش  لـها  زا  سکچیه  و  دـندرکن ، قاـفتا  ناـشیا  تفـالخ  دروم  رد  مدرم  اریز  میرواـین ،  اـفلخ  رامـش  رد 

هب ار  دیزی  نب  دیزی  هیواعم و  هناگ ،  هدزاود  يافلخ  رامش  رد  نادنمشناد  زا  یکی  : ) دنک یم  هفاضا  نخس  نیا  لابند  هب  ریثک  نبا  دندومنن ).
رگا میوگ :  یم  نم  دنا . هدرکن  قافتا  ناشیا  زا  کی  چیه  رب  تما  اریز  دراد ، یمن  بوسحم  ار  ریبز  نب  هللادبع  ناورم و  و  هدروآ ،  باسح 
دعب دـیزی ، دـعب  هیواـعم ،  دـعب  ناـمثع ،  رمع ، رکبوـبا ، مینک :  دادـعت  نینچ  ار  ناـشیا  دـیاب  میریذـپب ،  اـفلخ  شرامـش  رد  ار  کلـسم  نیا 
دیزی نب  دیلو  ناشیا  زا  سپ  دنوش . یم  نت  هد  اهنیا  هک  ماشه  دعب  دیزی ، دعب  زیزعلادبع ، نب  رمع  دعب  نامیلـس ،  نب  دیلو  دعب  کلملادـبع ، 

یلع و هک  دـیآ  یم  مزـال  بیترت  نیدـب  اریز  دوش ؛ عقاو  لوبق  دروـم  هک  تسین  نکمم  ـالوصا  هار  نیا  نکیل  تسا .  قساـف  کلملادـبع  نب 
تفالخ هک :  تسا  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  هیفـس )   ) هک دـشاب  یم  یتیاور  فالخ  نیا  و  میزاس .  جراخ  نت  هدزاود  نیا  زا  ار  نسح  شدـنزرف 

 ( لکشملا فشک   ) هب موسوم  شیوخ  باتک  رد  يزوج  نبا  ( 357 .( ) دوب دهاوخ  هدنزگ  یهاشداپ  نآ  زا  دعب  تسا ،  لاس  یس  نم  زا  سپ 
وا و زا  دـعب  هک  یثداوـح  هب  شیوـخ  ثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  لوا :   : ) تسا هدروآ  ثیداـحا  نیا  لـح  رد  هـجو  ود 
. دنتسه ناسکی  و  دنراد ، دنویپ  هنیمز  نیا  رد  وا  دوخ  اب  ترـضح  نآ  باحـصا  عقاو  رد  و  تسا ،  هدومرف  هراشا  داتفا  یم  قافتا  شباحـصا 

یم هراشا  اهتموکح  نیا  رد  دوجوم  يافلخ  ددع  هب  نانخس  نیا  اب  و  دنهد ، یم  ربخ  دراد  دوجو  ناشدوخ  زا  دعب  هک  یئاهتموکح  زا  ربمایپ 
ات تسا  دـنمتردق  زیزع و  رارقرب و  اپرب و  تموکح  هشیمه  هک  دـشاب  نیا  ( 358  ...( ) نیدلا لازیال   ) هملک نیا  زا  دوصقم  دـیاش  و  دـیامرف ،

. دش دهاوخ  رتلکشم  رایـسب  نآ  لاوحا  عاضوا و  هک  دیآ  یم  رد  يرگید  لکـش  هب  نآ  زا  دعب  و  دنیآ ، دوجوب  هفیلخ  نت  هدزاود  هک  هاگنآ 
 . تسا نت  هدزیس  ناشیا  ددعت  و  رامح ، ناورم  ناشیا  درف  نیرخآ  دشاب و  یم  هیواعم  نب  دیزی  هیما  ینب  زا  ربمایپ  يافلخ  هورگ  زا  درف  نیلوا 
نب ناورم  دادعت  نآ  زا  رگا  سپ  دنشاب . یم  هباحص  زا  نانیا  اریز  دنیآ ؛ یمن  باسح  هب  ریبز  نب  هللادبع  هیواعم و  نامثع و  شرامش  نیا  رد 

مدرم هدرک و  بسک  هبلغ  روز و  اب  ار  تفالخ  هک  تهج  نیدب  ای  و  دراد -  دوجو  دیدرت  وا  ندوب  یباحص  رد  اریز  مینک ،  فذح  ار  مکح 
هب بیترت  نیدب  ربمایپ  یئوگـشیپ  و  . ) دوش یم  لیمکت  نت  هدزاود  دادعت  دندوب -  هدرک  تعیب  ریبز  نب  هللادبع  اب  رطاخ  تیاضر  اب  وا  رـصع 

میظع ثداوح  تارطخ و  و  دمآ ، دوجو  هب  گرزب  ياهبوشآ  اه و  هنتف  تفر ،  نوریب  هیما  ینب  زا  تفالخ  هک  هاگنآ  و  ددنویپ ). یم  قدـص 
راکشآ و یتارییغت  تفالخ  عاضوا  لاوحا و  مه  نآ  زا  سپ  تفای .  رارقتـسا  سابع  ینب  رب  تفالخ  هک  تفای  همادا  ینامز  ات  و  دش ، رادیدپ 
. درامش یم  رب  ار  نآ  تالاکشا  و  دزادرپ ، یم  نآ  در  هب  نخـس  نیا  لقن  زا  سپ  يرابلا )  حتف   ) باتک رد  رجح  نبا  ( 359  .( ) تفای نشور 
 ، نآ راد  هدهع  نت  هدزاود  اب  تفالخ ،  نیا  هک  دراد  لامتحا  مود :  : ) دـیوگ یم  ثیداحا  نیا  يارب  مود  هجو  نایب  رد  يزوجلا  نبا  ( 360)

، دورب ایند  زا  يدـهم  هک  هاگنآ  ما :  هتفای  نینچ  لاینادـباتک  رد  نم  دـنک . یم  جورخ  نامزلارخآ  رد  هک  دـشابیدهم  زا  سپ  نامز  هب  طوبرم 
رغصا طبسنادنزرف  زا  نت  جنپ  سپس  دنـسر . یم  يرادمامز  هب  مالـسلا )  هیلع  نسح  ماما  ترـضح   ) ربکاطبـس نادنزرف  زا  نت  جنپ  وا  زا  دعب 

طبـس نادـنزرف  زا  یکی  هک  دـنک  یم  تیـصو  هتـسد  نیا  زا  نت  نیرخآ  دـنوش . یم  لیانماقم  نیدـب  مالـسلا )  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  )
لماک روبزم  رادمامز  نت  هدزاود  بیترتنیدب  و  دریگ . یم  هدهع  هب  ار  تفالخ  شدنزرف  زین  وا  زا  سپ  دنک . تفالخ  دوش و  وا  نیشناجربکا 

مه یتیاور  : ) دـنک یم  هفاضا  نخـس  نیا  زا  سپ  يزوج  نبا  دـشاب ). یم  يدـهم )   ) هتفای تیادـه  یماما  ناشیا  زا  مادـک  ره  و  دـنوش ، یم 
و نیسح ،  نادنزرف  زا  نت  جنپ  و  نسح ،  نادنزرف  زا  نت  شش  دیسر : دنهاوخ  تموکح  هب  درم  هدزاود  يدهم )   ) وا زا  دعب  هک  دراد  دوجو 
: دیوگ یم  دراد ، ثیدح  نیا  رب  هک  یمیلعت  رد  یمثیه  رجح  نبا  ( 361 .( ) دوش یم  دساف  هنامز  و  دریم ، یم  وا  هاگنآ  نارگید .  زا  نت  کی 

یم رظن  هب  دـنا : هتفگ  نادنمـشناد  زا  رگید  یهورگ  ( 362 .( ) درک ناوـت  یمن  هیکت  نآ  رب  سپ  یهاو .  تسا  یتـیاور  ادـج  تیاور ،  نـیا  )
نآ ياه  یناماسبان  اهبوشآ و  و  هداد ،  ربخ  شیوخ  زا  دعب  بیاجع  زا  ثیدح  نیا  رد  مالسلا -  تاولـصلا و  هیلع  ترـضح -  نآ  هک  دسر 
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زا ریغ  ربمایپ  رگا  و  دش . دنهاوخ  عمج  ریما  نت  هدزاود  درگ  هب  نامز  کی  رد  مدرم  نآ  رد  هک  ییاهنامز  تسا ؛  هدرک  یئوگشیپ  ار  راصعا 
. درک دنهاوخ  یئاهراک  نانچ  نینچ و  مادک  ره  هک  دوب  دـنهاوخ  ریما  هدزاود  دومرف : یم  املـسم  دوب ، هدومرف  هدارا  رگید  يزیچ  ینعم  نیا 
رد افلخ  نیا  همه  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشیا  دوصقم  هک  میمهف  یم  اجنیا  زا  تسا .  هدادـن  دارفا  نیا  هراـبرد  يربخ  هنوگچیه  هکنآ  لاـح  و 
رد رـصع  نآ  رد  اریز  تسا ؛  هداتفا  قافتا  مجنپ  نرق  رد  رکذـلا -  قباس  موهفم  اب  یئوگـشیپ -  نیا  هک  دـنا  هتفگ  و  دـنا . هدوب  ناـمز  کـی 

هفیلخ  ) رصم رادمامز  هفیلخ ،  شش  نیا  رب  هفاضا  و  دندوب ، هدراذگ  هفیلخ  مان  نتشیوخ  رب  مادک  ره  هک  دنتسیز  یم  رفن  شـش  اهنت  سلدنا 
هب زین  دنا  هدوب  تفالخ  یعدـم  هک  یناسک  هوالع ،  دـنوش ) یم  نت  تشه  اعومجم  هک   ) دـنا هدوب  زین  دادـغب  رد  یـسابع  هفیلخ  و  یمطاف ) 

هدـمآ و نوریب  یـسابع  ياـفلخ  تعاـطا  هقبر  زا  هدرک و  جورخ  رـصع  نیا  رد  هک  یناـیولع  جراوـخ و  زا  دـنترابع  هـک  دـنیآ  یم  باـسح 
هک تسا  یناسک  صاخ  نخس ،  نیا  ( ) 363 : ) دیوگ یم  لوق  نیا  لقن  زا  سپ  ینالقسع  رجح  نبا  دنا . هدش  تفالخ  تموکح و  راتـساوخ 

( دراد هناگ  هدزاود  يافلخ  دروم  رد  یناوارف  تاحیضوت  هک   ) ار ثیدح  رگید  قرط  و  دنا ، هدش  علطم  يراخب  هدش  رصتخم  تیاور  رب  اهنت 
نآ دارم  دوصقم و  هک  دـناوت  یمن  سپ  تسا ،  یئادـج  قارتـفا و  یلـصا  هیاـم  دوخ  اـفلخ  زا  ناوارف  هورگ  نیا  دوـجو  هزاـت ،  دـنا . هدـیدن 

 . هدش دای  ثیداحا  دروم  رد  تفالخ  بتکم  ءاملع  تاهیجوت  تاریسفت و  دوب  اهنیا  دریگ ). رارق  ترضح 

تایاور نیا  یقیقح  موهفم 

هک تاهیجوت  نیا  مامت  یتسردان  هب  میناوتب  ات  میروآ  تسدـب  ار  اهنآ  یقیقح  موهفم  مینک و  رظن  تایاور  هعومجم  هب  میدرگ و  زاب  کـنیا 
.1 تسا :  ریز  رارق  هب  درک  هدافتسا  ناوت  یم  ثیداحا  نیا  زا  قیقد  رظن  اب  هچنآ  میربب .  یپ  اراکشآ  دنرادن ، یناسمه  رگیدکی  اب  مادکچیه 
نشور و ظافلا  یعدـم  نیا  رد  ام  لیلد  دنـشیرق . زا  یگمه  و  دـنک ، یمن  زواـجت  نت  هدزاود  زا  مالـسا  ناـیاوشیپ  ربماـیپ و  ياـفلخ  هراـمش 

يارب (: 364  ( ) شیرق نم  مهلک  امیق  رـشع  انثا  همالا  هذـهل  نوکی  و  : ) الثم دراد  دوجو  ثیداحا  هنوگنیا  زا  يا  هراـپ  رد  هک  تسا  یحیرص 
نم مهلک  هفیلخ  رـشع  انثا  يدـعب  نوکی  : ) ای و  دوب . دـهاوخ  هفیلخ  هدزاود  تما  نیا  يارب  (: 365  ...( ) هفیلخ رـشع  انثا  همالا  هذه  کلمی  )

يارب  ) و دشاب ) یم  هفیلخ  هدزاود  نم  زا  دعب   ) تالمج دنتـسه . شیرق  زا  همه  هک  دوب  دـنهاوخ  هفیلخ  هدزاود  نم  زا  دـعب  ( 366  ( ) شیرق
نیا . 2 دـنک . یم  ناـیب  نت  هدزاود  رد  تما  ناتـسرپرس  اـفلخ و  دادـعت  راـصحنا  اـقیقد  نآ ،  لاـثما  و  دوب ) دـهاوخ  هفیلخ  هدزاود  تما  نیا 
مینک یم  هعجارم  دوجوم  تایاور  هب  زین  نخس  نیا  تابثا  يارب  دوب . دنهاوخ  تما  نایم  رد  تمایق  زور  ات  هتـسویپ  روط  هب  افلخ  نایاوشیپ و 

دهاوخ شیرق  رد  دنشاب ، هدنام  یقاب  نت  ود  یتح  ناهج  رد  هک  یمادام  تفالخ  رما  دنک : یم  لقن  ربمایپ  زا  دوخ  حیحص  باتک  رد  ملسم  : 
لاح دراد . یم  مالعا  ناهج  نایاپ  ات  ار  افلخ  یگتسویپ  اقیقد  هدمآ ،  تنـس  لها  یثیدح  رداصم  نیرتربتعم  رد  هک  ثیدح  نیا  ( 367 . ) دوب

تمایق ات  دننک ، تموکح  امش  رب  هفیلخ  نت  هدزاود  هک  یتقو  ات  نید  نیا  هتسویپ  میئامن :  یم  رارکت  میدرک  لقن  هتـشذگ  رد  هک  ار  یثیدح 
ار هفیلخ  نت  هدزاود  تفالخ  نآ ،  شودمه  و  دهد ، یم  دیون  تمایق  ات  ار  نید  یئاپ  رب  ینـشور  هب  ثیدـح  نیا  ( 368 . ) دنام دهاوخ  یقاب 

هفیلخ نت  هدزاود  تفالخ  رـصع  تدم  نیا  و  دنام ، یم  تمایق  ات  نم  نید  هک  دـیامرف  یم  حیرـصت  ربمایپ  هک  ینعم  نیا  هب  دراد . یم  مالعا 
نیا اب  یـشودمه  ناکما  وا  تفالخ  رـصع  هک  دـشاب  ینالوط  زارد و  نانچ  نآ  افلخ  نیا  زا  نت  کی  رمع  لقادـح ،  دـیاب  ریزگاـن  هک  تسا 

. دشاب هتشاد  ار  زارد  نامز 

؟  تسا هدنام  نوصم  فیرحت  زا  ثیدح  نیا  ارچ  هنوگچ و 

دیدش روسناس  لاگنچ  زا  رگید  ترابع  هب  هدـش و  لقن  ثیداحا  هنوگ  نیا  روطچ  مینیبب  هک  تسا  مزال  زین  ساسح  هتکن  نیا  هب  هجوت  لاح 
نیا ربمایپ  هباحص  راب  نیلوا  هک  تقو  نآ  منک  یم  روصت  نم  تسا .  هدش  اهر  اه -  يوما  هژیو  هب  تفالخ -  هاگتـسد  باسح  یب  ناقفخ  و 

تـسناوت یمن  همکاح  هاگتـسد  نامز  نآ  رد  هک  تسا  حضاو  رپ  و  دوب ؛ كدنا  زونه  افلخ  دادعت  دندرک ، یم  لقن  نارگید  يارب  ار  ثیدح 
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رد یتسب  نب  نینچ  اب  دروخرب  هب  ماگنه  نآ  رگا  و  دش . دهاوخ  راچد  نآ  ریـسفت  هیجوت و  يارب  یلکـشم  هچ  هب  اهدعب  هک  دـنک  ینیب  شیپ 
يراکتسد یلکش  هب  لقاال  ای  و  دیـسر ، یمن  ام  تسد  هب  افلخ  بتکم  نوتم  نیرتربتعم  رد  ثیدح  نیا  کش  نودب  دندوب ، هدرب  یپ  هدنیآ ، 
تافیرحت هطـساو  هب  يوبن ،  رگنـشور  ربتعم و  ثیداحا  زا  يرایـسب  هک  روطناـمه  دوش . رثا  یب  دـنکن و  یلکـشم  داـجیا  رگید  هک  دـش  یم 

ددع لقن ،  ماگنه  رد  هک  تسا  نیا  روبزم  ثیدح  راشتنا  تلع  نیاربانب  تسا .  هدش  یثنخ  يراکتـسد و  افلخ  بتکم  تاور  نادنمـشناد و 
نامز نآ  ات  و  دوب ، هیواعم  نب  دیزی  ای  هیواعم  تموکح  رـصع  رد  ثیدح  نیا  لقن  هک  ینعم  نیا  هب  دوب . هدیـسرن  نت  هدزاود  هب  زونه  افلخ ،

زا افلخ  ددع  هک  ینامز  و  تسا .  هدرک  یمن  رطخ  ساسحا  نآ  رشن  زا  تفالخ  هاگتـسد  نیاربانب  دنا . هدوبن  رتشیب  نت  یمسر 6 و 7  يافلخ 
فلتخم و ضورف  هب  هجوت  اب  تشادن .  دوجو  اهنآ  فیرحت  رییغت و  ای  ثیداحا و  نیا  رشن  زا  يریگولج  ناکما  رگید  تشذگ ،  نت  هدزاود 

تسا موصعم  ماما  هدزاود  ینعی  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  حرط  اهنت  میدید  دنا ، هتفگ  روکذم  ثیدح  هیجوت  رد  هک  یتقیقح  زا  رود 
ننس حاحص و  مامت  رد  هک  تساجنآ  زا  رتشیب  ثیدح  نیا  تیمها  میوش  یم  روآدای  همتاخ  رد  دشاب . یم  روبزم  ثیدح  اب  قیبطت  لباق  هک 

. دنراد لوبق  ار  نآ  رابتعا  تحص و  ناگمه  و  دراد ، دوجو  افلخ  بتکم  یثیدح  تافنصم  دیناسم و  و 

تسا هدش  حیرصت  ربمایپ  زا  سپ  هفیلخ  ماما و  مان  هب  اهنآ  رد  هک  یتایاور  مود :  هورگ 

هراشا

رادمامز هفیلخ و  مان  هب  هک  میزادرپ  یم  یثیداحا  هب  کنیا  تسا .  هدـشن  هدرب  مان  افلخ  درف  درف  زا  میدـید  هکنانچ  هدـش ،  دای  ثیداحا  رد 
 . مینک یم  عمج  ار  نخس  هنماد  اهنآ  یسررب  اب  دراد و  حیرصت  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  زا  دعب 

دیامن یم  یفرعم  ار  شیوخ  هدنیآ  نیشناج  ینلع  توعد  نیلوا  رد  ربمایپ 

هیلع و هللا  لص  ربمغیپ  راکشآ  غیلبت  نیلوا  هب  طوبرم  هک  تسا  رادلا  موی  ثیدح  ای  راذنا  ثیدح  هنیمز ،  نیا  رد  ام  دانتـسا  دروم  نتم  نیلوا 
ریثا و نبا  خیرات  يربط ،  خیرات  نوچ  افلخ ، بتکم  ربتعم  یئاور  یخیرات و  كرادم  رداصم و  زا  يرایـسب  رد  ثیدح  نیا  تسا .  هدوب  هلآ 

مه اب  لیـصفت  لامجا و  رظن  زا  هتبلا  هک  دراد  دوجو  یقهیب و ... هوبنلا  لئالد  يدرولا ،  نبا  خـیرات  لاـمعلا ،  زنک  دـمحا ، دنـسم  ءادـفلاوبا ،
نیرتربتعم رامش  رد  و  هنیمز ،  نیا  رد  ام  رداصم  نیرت  یمیدق  زا  هک  مینک  یم  لقن  يربط  خیرات  زا  ار  روبزم  هثداح  ام  دنراد . یقرف  كدنا 

(369  ( ) نیبرقالا کتریـشع  رذنا   ) همیرک هیآ  هک  هاگنآ  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  ماما  دـشاب : یم  افلخ  بتکم  یخیرات  نوتم 
هریـشع ناشیوخ و  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  دـنوادخ  یلع ،  يا  دومرف : هدرک  راضحا  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  لص  مرکا  لوسر  تفای ،  لوزن 

نآ زاغآ  هاگره  هک  متـسناد  یم  متـشادن و  ار  راک  نیا  ناوت  نم  میامن .  راذـنا  ار  اـهنآ  و  منک ،  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  شیوخ  کـیدزن 
هکنیا ات  مدوب ؛  هدرکن  یمادـقا  زونه )  ) هجیتن رد  مدرگ .  یم  وربور  ناکیدزن )  هزیتس  راکنا و  ینعی   ) مراد شوخان  ار  نآ  هچنآ  اـب  میاـمن . 

 ( يزادـنیب ریخءاـت  هب  مهز  اـب  و   ) یئاـمنن لـمع  يا  هدـش  هداد  ناـمرف  نادـب  ار  هچنآ  رگا  دـمحم ، يا  تفگ :  هدـش  لزاـن  نم  رب  لـیئربج 
سپـس زاس ... هدامآ  ماـعط  یکدـنا  زیخرب و ) تسین ،  گـنرد  ياـج  رگید  یلع ،  يا   ) نیارباـنب دومن . دـهاوخ  باـقع  ار  وت  تراـگدرورپ 

یلع ماما  ( 370  . ) میامن غالبا  ما  هدش  رومءام  نادب  ار  هچنآ  میوگ و  نخس  نانآ  اب  نم  ات  دروآدرگ  ار  مشاه )  ینب   ) بلطملادبع نادنزرف 
نت لهچ  نامز  نآ  رد  نانآ  مدناوخ .  ارف  ینامهیم  هب  ار  نانآ  سپس  و  مداد ،  ماجنا  دوب  هدومرف  شترضح  ار  هچنآ  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع 

. دـیبلط مدوب  هتخاس  هدامآ  هک  ار  یماعط  ناشیا  دـندمآ ، درگ  ترـضح  نآ  دزن  یگمه  هک  یماـگنه  دـندوب . رتمک -  اـی  رتشیب  نت  کـی  - 
هکت شیوخ  نادـند  اب  ار  نآ  تشادرب و  ار  تشوگ  زا  يا  هعطق  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  ادـخ  لوسر  مداـهن ،  نیمز  رب  مدرواـیب و  ار  نآ  نوچ 

هب مسق  و  دندش ... ریس  ات  دندروخب  نارضاح  دینک . عورش  دیرادرب و  ادخ  مان  هب  دومرف : سپـس  دنکفیب . اذغ  فرظ  فارطا  رد  دومن و  هکت 
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هدروآ همه  يارب  نم  هک  ار  هچنآ  یمامت  یتسیاب )   ) ییاهنت هب  ناشرفن  کی  هک  دندوب  نانچ  نانآ  تسوا ،  تسد  هب  یلع  ناج  هک  یئادـخ 
مدروایب نانآ  رهب  مدوب  هدرک  هدامآ  هک  ار  یغود  زاس . باریـس  ار  ناشیا  دومرف : نم  هب  ربمایپ  نآ  زا  سپ  ددرگ .) ریـس  ات   ) دروخ یم  مدوب 

باریس ات   ) دیشون یم  ار  غود  نآ  همه  یتسیاب )   ) نانآ زا  رفن  کی  هک  ادخ  هب  مسق  و  دندش . باریـس  یگمه  هکنیا  ات  دندیماشایب  نآ  زا  و 
تخـس وا  تفگ :  دومن و  یتسدشیپ  ترـضح  نآ  رب  بهلوبا  دیوگ ، نخـس  نانآ  اب  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ادـخ  لوسر  یتقو  دوش .)

هتـشگ هدنکارپ  دـشاب ، هتفگ  نخـس  نانآ  اب  ادـخ  لوسر  هکنیا  نودـب  نارـضاح  تفگ ،  نینچ  بهلوبا  یتقو  تسا !  هدرک  هرخـسم  ار  امش 
هدرک عمج  ار  نانآ  زین  روظنم  نیدـب  و  دوب ، توعد  هب  رومءاـم  وا  تفگن .  يزیچ  دومرف و  توکـس  ربماـیپ  هک  مینیب  یم  اـجنیا  رد  دـنتفرب .

هب همه  تفای و  نایاپ  سلجم  نیاربانب  ( 371 . ) دوبن حیحص  نتفگ  نخس  رگید  دش ، هداهن  رحـس )  ) مان وا  راک  رب  هک  یـسلجم  رد  یلو  دوب ،
ربمایپ راب  نیا  هتبلا  و  دش . رارکت  دارفا  طیارـش و  نامه  اب  ینامهم  سلجم  و  دش ، توعد  هب  رومءام  ماما  زین  رگید  زور  دنتفر . ناشیاه  هناخ 
یناوج نم  دنوادخ ! هب  دنگوس  بلطملادبع !  نادنزرف  يا  دومرف : هداد  رارق  بطاخم  ار  شناشیوخ  عمج  و  دادـن ، بهلوبا  هب  نخـس  هزاجا 

ایند ریخ  امش  يارب  نم  ما .  هدروآ  ناغمرا  هب  امش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  دشاب ، هدروآ  دوخ  موق  يارب  يزیچ  هک  مرادن  غارـس  برع  رد  ار 
کیرـش امـش  زا  کیمادـک  کـنیا  منک .  توعد  وا  يوس  هب  ار  امـش  هک  تسا  هدومرف  رما  نم  هب  یلاـعت  دـنوادخ  ما .  هدروآ  ار  ترخآ  و 

دارفا همه  دیامرف : یم  ماما  دشاب ؟ امـش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  وا  ات  دوش  یم  نم  تلاسر  ءادا  رد  راک  کمک  نم و  ياهجنر 
 (: هیلع كریزو  نوکا  هللا  یبن  ای  انا   : ) متفگ مدوب ...  ناشنیرتکچوک  هک  نم  اما  دادن . تبثم  خساپ  ار  ربمایپ  يادن  یسک  دندرک و  توکس 

یخا و اذـه  نا  : ) دوـمرف و  تفرگ ،  ارم  ندرگ  ربماـیپ  ( 372  . ) تلاسر راب  لـمحت  رد  موش  یم  وت  راـک  ددـم  ریزو و  ادـخ  ربماـیپ  يا  نم 
هتفگ هب  و  دیرب ، نامرف  وا  زا  امش . نایم  رد  تسا  نم  هفیلخ  و  نم ،  یصو  نم و  ردارب  نیا  اوعیطا :) هل و  اوعمساف  مکیف .  یتفیلخ  ییـصو و 

یم ءازهتـسا  رخـسمت و  رـس  زا  هک  یلاـح  رد  و  دنتـساخرب ، ياـج  زا  موـق  ناـگرزب  مشاـه و  ینب  نادرمریپ  دـیهد . ارف  شوـگ  شروتـسد  و 
خیـش و وت  هک  نیا  اب   ! ) ینک يرادربنامرف  تلاسدرخ  كدوک  زا  هک  دنک  یم  رما  وت  هب  تا  هداز  ردارب  نیا  دنتفگ : بلاطوبا  هب  دـندیدنخ ،

تما رب  تماـما  ناوـنع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  تـسا  يزور  نـیلوا  نـیا  ( 373  !( ) یتــسه شیرق  سیئر 
یساسا زیچ  هس  هب  ترضح  نآ  دشاب ، یم  ربمایپ  مالسا و  ینلع  مالـسا و  یمـسر  توعد  زور  نیتسخن  هک  زور  نیا  رد  دنک . یم  صخـشم 

نیلوا هک  بلاط ؛  یبا  نب  یلع  تیاـصو  تفـالخ و  ترازو و  ترـضح 3 -  نآ  يربمایپ  یلاعت 2 -  قح  يدـنوادخ   - 1 دنک : یم  توعد 
تلحر زا  دـعب  هب  طوبرم  تفالخ )  تیاصو و   ) ناونع نیموس  نیمود و  و  تسا ،  ترـضح  نآ  تاـیح  نارود  هب  طوبرم  ترازو )   ) ناونع

یم وا  تاـیح  رـصع  رد  غیلبت  قاـشم  لـمحت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يراـکمه  ترازو )  . ) دـشاب یم  يو 
نیا ترـضح .  نآ  دوخ  تلحر  زا  دـعب  یئاـهنت ،  هب  ار  نارگ  راـب  نیا  لـمحت  ندـش  راد  هدـهع  موهفم  تفـالخ )  تیاـصو و   ) و دـنامهف ؛

کیرـش دراد ؛ هدـهع  هب  ار  راک  ربماـیپ  هفیلخ  تسا .  هدرک  وا  هک  دـنک  یم  ار  يراـک  ناـمه  سک ،  ره  هفیلخ  هک  میدوب  هتفگ  ار  تقیقح 
زا يربهر  تموکح و  هتبلا  دـنک . تموکح  هک  نیا  هن  تسوا ،  هار  هدـنهد  همادا  يو  زا  دـعب  و  غیلبت ؛  ینعی  وا  صاخ  راک  رد  تسا  ربماـیپ 
رد و  دشاب ، مکاح  دـیاب  ربمایپ  هفلیخ .  تیـصخش  مامت  هب  تسا  ربمایپ  هفیلخ  نووش  زا  نیاربانب  نآ ،  مامت  هن  ( 374  ) تسا يریذپان  نووش 

رگا هک  دـشاب ؛ مکاح  هک  تسا  هدـماین  ربمایپ  یلو  تسین ؛  عورـشم  حیحـص و  يرگید  تموکح  و  درادـن ، دوجو  قح  رب  مکاـح  وا  رـصع 
تموکح شیربمایپ  نارود  مامت  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  دوش . ضرغ  ضقن  و  ددرگ ، دراو  يررض  همطل و  وا  يربمایپ  هب  تفاین ،  تموکح 

متاخ ربمایپ  دـمآ ؟! دراو  یللخ  وا  يربمایپ  رد  ایآ  دـینارذگ . یهلا  تالاسر  غیلبت  هب  ار  شیوخ  رمع  رـسارس  اـما  تفاـین ،  يداـم  تردـق  و 
هب دـنک و  یمن  یقرف  وا  تفـالخ  رد  تسین ،  هک  تقو  نآ  اـی  و  تسا ،  مکاـح  رادـمامز و  تما و  میعز  هک  زور  نآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

دومن یفرعم  شیوخ  تفالخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  اج  نیا  رد  ربمایپ  هک  نیا  دـیآ . یمن  دراو  يا  همدـص  وا  تماـما  ساـسا 
سپ ار  وا  تموکح  و  دنک ، یفرعم  یمالـسا  هعماج  تماعز  يرادمامز و  هب  ار  ترـضح  نآ  تساوخ  یم  ایآ  تشاد ؟  رظن  رد  ییانعم  هچ 
غلبم ربمایپ و  ریزو  یـصو و  وا  دومن . نییعم  ار  مکاح  زا  رترب  رتالاب و  هکلب  درکن ، نییعت  مکاـح  طـقف  وا  ریخ ، هن  دـیامن ؟ تیبثت  شیوخ  زا 
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رـشن ظفح و  لماش  مه  دـهد ، یم  ناشن  ار  دـنلب  سب  یماقم  هک  موهفم  نیا  اـب  ربماـیپ  تفـالخ  درک . یفرعم  ار  دوخ  زا  سپ  یهلا  تلاـسر 
تماما لماش  مه  و  تواضق ،  گرزب  بصنم  لماش  مه  و  یمالـسا ،  لدـع  تموکح  لماش  مه  و  تسا ،  صلاخ  هدروخان و  تسد  مالـسا 

. دشاب یمن  هیقب  ياهنم  یئاهنت و  هب  مادکچیه  اب  يواسم  اما  تعامج .  هعمج و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  یتسرپرس 

نمی هب  زابرـس  هتـسد  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میدـید  میتشاد ،  هراشا  نادـب  لوا )  ءزج   ) هتـشذگ رد  هک  رگید  تیاور  کـی  رد 
یهدنامرف دندیسر ، مهب  رکشل  ود  رگا  هک  دومرف  و  دیلو ، نب  دلاخ  یهدنامرف  هب  يرگید  مالسلا و  هیلع  ماما  یگدرکرس  هب  یکی  داتـسرف :
تیرومءام نایاپ  سپ  اذل  دش . تحاران  نخس  نیا  زا  تشاد  لامکب  ار  یلهاج  لئاصخ  تداع و  هک  دلاخ  دوب . دهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  اب 

یم همان ،  لماح  یباحص  هدیرب ،  دنرب . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  هب  ترضح  نآ  زا  يا  همانتیاکـش  ات  داتـسرف  ربمایپ  دزن  ار  رفن  دنچ  ، 
دش ردنا  مشخ  نانچ  ترـضح  نآ  دندناوخ . يو  يارب  ار  همان  متـشاد .  میدقت  ربمایپ  رـضحم  هب  دوب ، مهارمه  هب  هک  ار  يا  همان  نم  دیوگ :

ار همان  مروآ .  یم  هانپ  وت  هب  نم  هللا  لوسر  ای  متشاد :  هضرع  هک  دوب  اجنیا  رد  مدرک .  هدهاشم  شکرابم  يامیـس  رد  ار  نآ  تارثا  نم  هک 
ربمایپ تسا .  هدوب  نم  هدـنامرف  هک  ما  هدرک  ار  وا  تعاطا  نم  تسا .  هداد  ناترـضحم  هب  ار  نآ  ندـیناسر  روتـسد  نم  هب  هداتـسرف و  دـلاخ 

تـسامش رایتخا  بحاـص  تسرپ و  رـس  یلو و  وا  و  میوا ،  زا  نم  و  تسا ،  نم  زا  وا  نکن !  یئوگ  دـب  یلع  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ربمایپ راتفر  نیا  زا  سپ  هدیرب  هک  نیا  نآ  و  دراد . دوجو  يا  هفاضا  الاب ، ثیدح  رب  هوالع  یثیدـح ،  نوتم  زا  یکی  رد  ( 375  . ) نم زا  سپ 
قوـقح هـب  ار  امـش  هللا !  لوـسر  اـی  دـنک : یم  ضرع  نیارباـنب  دـنک ؛ یم  کـش  شیوـخ  مالـسا  رد  اـیوگ  دـنیب ، یم  ار  وا  دـیدش  مـشخ  و 

ات دینک ، زارد  ار  كرابم  تسد  امش  هرابود  ما )  هدروآ  مشخ  هب  ار  امش  نم  نوچ  هک   ) مهد یم  دنگوس  تسام ،  نایم  رد  هک  یتبحـصمه 
تسرپرـس و مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیاور ،  نیا  ساـسا  رب  ( 376 . ) دوش هدـیزرمآ  مهانگ  و  منک ،  تعیب  مالـسا  رب  امـش  اب  راـب  رگید  نم 
ناج و رب  هک  یتیالو  ماقم  رد  دـشاب  یم  ترـضح  نآ  نیـشناج  قیقد  روط  هب  ینعی  تسا ؛  ربمایپ  زا  سپ  ناناملـسم  یلو  رایتخا و  بحاـص 

نبا زا  رگید  تیاور  رد  درب . یم  راک  هب  ناشیا  یئایند  ینید و  تحلـصم  هب  بناوج  همه  رد  ار  رایتخا  ورین و  نیا  هتبلا  هک  دراد ، مدرم  لاـم 
یتسه ینموم  ره  رایتخا  بحاص  تسرپرس و  یلو و  وت  يدعب )  نموم  یلو  تنا  : ) دومرف نینموملاریما  ماما  هب  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  سابع 

ترـضح نآ  درب ، یم  تیاکـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هب  ماـما  زا  يوار  نوچ  هک  مینیب  یم  رگید  یتیاور  رد  ( 377  . ) نم زا  سپ 
. دراد يرتـشیب  هدارا  مکح و  ذوفن  تیـالو و  مدرم  رب  سک  همه  زا  نم ،  زا  دـعب  وا  وـگن ! نخـس  یلع  دروـم  رد  هنوـگ  نیا  هن  دـیامرف : یم 

یم حیرصت  نایب و  ترـضح  نآ  هرابرد  ار  شیوخ  ترازو  تفالخ و  دننام  یتاماقم  ربمایپ  میدید ،  نونک  ات  هک  یتایاور  ساسا  رب  ( 378)
يرتشگنا ناتـساد  رد  تسا .  نم  زا  سپ  نانموم  همه  یلو  یلع  دیامرف : یم  زین  و  دیامن ، یم  یفرعم  بتارم  تاجرد و  نادب  ار  وا  و  دـنک ؛

هوکزلا و نوتوی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ و  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا   ) هفیرش هیآ  لوزن  دجسم و  رد  لئاس  هب  نآ  ندیـشخب  و 
همه اهنیا  تسا .  هتشگ  هراشا  بلطم  نیدب  افلخ  بتک  زا  ناوارف  تایاور  رد  هدش ،  حیرـصت  ماما  هماع  تیالو  هب  زین  ( 379  ( ) نوعکار مه 

هتـشذگ رد  و  تسا .  هدرک  تیـصو  نوگانوگ  ياهنامز  رد  ربمایپ  هنوگچ  هک  داد  یم  ناشن  و  افلخ ، بتکم  ربتعم  رداـصم  زا  دوب  یتاـیاور 
رد ترضح  نآ  دش : یهتنم  اجک  هب  ترضح  نآ  ندرک  تیصو  ناتساد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرامیب  نیرخآ  رد  هک  دیدرک  هظحالم 

. دریگب دهاش  نآ  رب  و  دسیونب ، دوب  مدرم  میعز  یصو و  هفیلخ و  دروم  رد  هک  ار  شیوخ  نانخس  نیرخآ  تساوخ  یم  ریطخ ، تاظحل  نآ 
یم ار  همان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  هب  انب  باحـصا  زا  یکی  دـسیونب ، يا  هماـن  تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگ  ره 

شترـضح داتـسرف . یم  برع  ریغ  نارـس  ای  برع  لیابق  يارب  هاگنآ  تفرگ .  یم  دهاش  نآ  رب  و  درک ، یم  رهم  ار  نآ  شترـضح  تشون و 
اما دوـش ... هدـنیآ  رد  مدرم  یهارمگ  عناـم  هک  دـسیونب  يا  همانتیـصو  تساوـخ  یم  تشاد و  دـصق  نینچ  زین  شرمع  تاـعاس  نیرخآ  رد 
نآ هک  دوب  اجنیا  رد  و  تفرگ .  رارق  رطخ  ضعم  رد  هعماج  رد  وا  يربمایپ  شریذپ  ساسا  هک  دنتفگ  یم  نخـس  وا  اب  نانچ  و  دنتـشدگن ...
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رد هکلب  دوب ؛ هدشن  حرطم  يا  هظحل  نینچ  رد  اهنت  ینیـشناج ،  هلءاسم  میدرک ،  هدهاشم  هچنانچ  يرآ ،  داد . حیجرت  ار  توکـس  ترـضح 
شداعبا مامت  رد  هلءاسم  نیا  مالسا ،  تایح  زا  ریطخ  تاعاس  و  اهحلص ، اهگنج ، ساسح ،  تاظحل  مامت  رد  و  ترـضح ،  نآ  رمع  رـسارس 

 ، نایسابع نایوما و  ياهتراغ  لتق و  همه  اب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  دعب  نارود  قانتخا  همه  اب  هک  اجنآ  ات  دوب . هتـشگ  مالعا 
زورما مینیب  یم  مه  زاب  دباین -  نایرج  اهلـسن  رد  اه  تبحم  دوشن و  لقن  اهثاریم  نیا  هک  نیا  يارب  اه -  ندـیرب  اپ  تسد  اهتیانج و  همه  اب  و 

ود اجنیا  رد  دوش  کسم )  هماـتخ   ) ثحب نیا  هکنیا  يارب  تسا .  هدیـسر  اـم  تسد  هب  اـفلخ  بتکم  لوا  هجرد  رداـصم  زا  ربتعم  روصت  نیا 
 ، ناملـس زا  افلخ ، بتکم  گرزب  نیثدـحم  رگید  یناربط و  لوا :  ثیدـح  میئامن :  یم  لقن  ربمایپ  یـصو  هراـبرد  اـفلخ  بتکم  زا  ثیدـح 
یم یتیـصو  ار  يربمایپره  هللا  لوسر  ای  مدرک : ضرعربمایپ  هب  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راوگرزب  یباحص 
ارم درک و  تاقالم  ارم  نآ  زا  دـعب  هکنیا  اـت  دومرف ؛ توکـس  نم  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  ربماـیپ  تسیک ؟  امـش  یـصو  سپ  دـشاب .

 ! يرآ متفگ  دوب )؟ هک  یسوم  یصو  یناد  یم  : ) دورف کیبل !  متفگ :  متفاتش و  وا  يوس  هب  تعرس  هب  نم  ناملس )!  يا  : ) دومرف هدناوخ و 
ربماـیپ دوب . ناـشیا  ملعا  عشوی )   ) وا ناـمز  نآ  رد  هکنآ  يارب  متفگ :  دوب )؟ یـسوم  یـصو  وا  ببـس  هچ  هب  : ) دومرف دوـب . نوـن  نب  عـشوی 

ارم نید  و  دنک ، یم  افو  ارم  ياه  هدعو  و  مراذگ ،  یم  یقاب  دوخ  زا  دعب  هک  یسک  نیرتهب  و  نم ،  رارسا  لحم  و  نم ،  یصو  سپ  : ) دومرف
هیلع هللا  لص  ربمایپ  راوگرزب  یباحص  ناملس )   ، ) ثیدح نیا  رد  ربمایپ  زا  لئاس  ثیدح  یـسررب  تسا ).  بلاط  یبا  نبا  یلع  دنک ، یم  ادا 
هدرک یم  یگدنز  ناهفصا  یج )   ) رد تسخن  دیامنب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  تبحص  كرد  هکنآ  زا  شیپ  ناملـس  دشاب . یم  هلآ  و 

زا و  دیامن ، یم  تبغر  تینارـصن  نید  هب  يراصن ،  زا  يا  هلفاق  اب  دروخرب  یط  سپـس  تسا .  هدوب  سوجم  ناگرزب  زا  رفن  کی  دـنزرف  و  ، 
كرد قارع  ماش و  رد  يراصن  ياهرید  رد  زارد  ناـیلاس  نآ ،  زا  سپ  دوش . یم  جراـخ  ناریا  زا  هلفاـق  نآ  اـب  هارمه  هتخیرگ ،  ردـپ  هناـخ 
ایصوا ناربمایپ و  شور  هریس و  روبز و  لیجنا و  تاروت و  دننام  هتـشذگ  ءایبنا  ياهباتک  ناشیا  دزن  هدومن ،  يراصن  ءاملع  ناگرزب  تبحص 

(380 .) دیامنب هلآ  هیلع و  هللا  لص  متاخ  ربمایپ  تبحص  كرد  ات  دوش  یم  هنیدم  راپسهر  ناشیا  یئامنهار  هب  و  دزومآ ، یم  رد  ناشیا  مما  و 
لا ؤس  نینچ  شترـضح  زا  ندـش ،  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  هباحـص  نیرتکیدزن  زا  و  ندروآ ،  مالـسا  و  میظع ،  ضیف  نیا  كرد  زا  سپ 

توکس ایآ  دهد . یمن  ار  وا  لا  ؤس  باوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسیک )؟  امـش  یـصو  دشاب ، یم  ییـصو  ار  يربمایپ  ره  : ) دنک یم 
ناشیا زا  ربمایپ  و  هدوب ،  نارگ  یسب  باحصا  زا  یتعامج  رب  یـصو  نییعت  هک  تسا  هدوب  ببـس  نیدب  اجنیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هنوگنیا زا  يدراوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  رد  اـم  دـشاب . هدومن  لا  ؤس  ناـشیا  ربارب  رد  ناملـس  دـیاش  و  تسا ؟!  هتـشاد  ینارگن 
هک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هدناوخ  رـسپ  دیز  هقلطم  شحج ،  رتخد  بنیز  اب  ترـضح  نآ  حاکن  ناتـساد  دننام  میا ؛  هدـید  ار  اهینارگن 
میب مدرم  زا  و  دزاس ، یم  راکشآ  ادخ  هک  ار  هچنآ  يراد  یم  ناهنپ  دوخ  سفن  رد  و  : ) دیامرف یم  نینچ  شترضح  هب  هراب  نیا  رد  دنوادخ 
یلص ربمایپ  لاح  ره  هب  دشاب . بنیز  حاکن  ناتساد  دننام  دناوت  یم  ناملس ،  باوج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توکـس  ( 381  .() يراد

متفاتـش و شترـضح  يوس  هب  دیوگ : یم  نامـسلم  ناملـس !  دـنک : یم  ادـص  ار  وا  هدومن و  تاقالم  ار  ناملـس  نآ ،  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نون .  نب  عشوی  يرآ !  متفگ :  دـیوگ : یم  ناملـس  دوب )؟ هک  یـسوم  یـصو  یناد  یم  : ) دومرف کیبل !  متفگ : 

لیئارسا ینب  ینعی  ناشیا  ملعا  زور  نآ  عشوی  دیوگ : یم  باوج  رد  ناملس  دوب )؟ یـسوم  یـصو  عشوی  ارچ  : ) دسرپ یم  ناملـس  زا  هرابود 
ارم ياه  هدعو  هکنآ  و  نم ،  زا  دعب  هدنامزاب  نیرتهب  و  نم ،  رـس  هدـنرادهاگن  و  نم ،  یـصو  سپ  : ) دـیامرف یم  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دوب .

ناملـس زا  فلا  تسا :  تمکح  دـنچ  ربمایپ  یئوگباوج  هنوگ  نیا  رد  تسا ).  بلاط  یبا  نب  یلع  دـنک ، یم  ادا  ارم  نید  و  دـیامن ، یم  افو 
ار هتشذگ  ناربمایپ  تنـس  هریـس و  ملع  هتـشذگ و  ياهباتک  ملع  ینعی  دوب ) هتخومآ  ار  رخآ  ملع  لوا و  ملع   : ) نینم ؤملاریما  هدومرف  هب  هک 

هکنآ زا  سپ  دوب ؟ هک  یـسوم  یـصو  دسرپ : یم  دوب  هتفرگ  ارف  ار  تنـس  نآرق و  ملع  متاخ  ربمایپ  زا  و  دوب ، هتخومآ  باتک  لها  ياملع  زا 
ناشیا ملعا  وا  هکنآ  ببـس  هب  دـیوگ : یم  باوج  ناملـس  هرابود  دوب ؟ یـسوم  یـصو  عشوی  ارچ  دـسرپ : یم  وا  زا  عشوی )   : ) تفگ ناملس 
یـسوم یـصو  دوب ، شنامز  لها  ملعا  وا  نوچ  هکنیا  و  عشوی ،  تیاصو  ببـس  هب  ناملـس  يروآداـی  زا  سپ  ربماـیپ  ب :  دوب . یـسوم  تما 
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نیدـب زین  یلع  دـش ، یـسوم  یـصو  عشوی  ندوب  ملعا  ببـس  هب  هک  یتفگ  هچنآ  ربانب  ینعی  تسا ).  نم  یـصو  یلع  سپ  : ) دومرف دـیدرگ ،
ناناملـسم ندیناهاگآ  یلـصا  دوصقم  ناملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیب  خساپ  شـسرپ و  نیا  رد  چ  دـشاب . یم  نم  یـصو  ببس 

وا يومع  هچ  هدوب ؛  شا  هدازومع  ربماـیپ و  دـنواشیوخ  هک  هدوـب  نآ  ببـس  هب  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یلع  تیاـصو  هک :  تسا 
داماد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زور  نآ  رد  دـیاش  هک  هدوب ؛  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يداـماد  ببـس  هب  هن  و  تسا .  هدوب  زین  ساـبع 

رث ؤم  يراکادـف  اهگنج  رد  یـسک  وا  دـننام  هچرگ  هدوب ؛  ناکرـشم  اب  گنج  رد  وا  ياهیراکادـف  ببـس  هب  هن  و  تسا .  هتـشاد  زین  يرگید 
هدیتسرپن تب  زگره  هباحـص  هیقب  فالخ  رب  وا  هکنیا  ببـس  هب  هن  و  هدوب .  ندروآ  مالـسا  رد  وا  نتفرگ  شیپ  ببـس  هب  هن  و  تسا .  هتـشادن 

لو ؤسم  لوا  هجرد  رد  ربمایپ  یصو  نکیل  تسا ،  تلیضف  مالسا  باسح  رد  هدوب ،  شترضح  رد  هک  اهنآ  ریغ  اهنآ و  همه  هچرگ  تسا ... 
هدوب مالسا  هب  هباحـص  ملعا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  و  دشاب ، ربمایپ  تعیرـش  هب  ناشیا  ملعا  دیاب  سپ  تسا ،  ربمایپ  نآ  تعیرـش  ظفح 

زا یـضعب  يارب  ناملـس  زا  یتداهـش  نینچ  و  تسا ،  هدوب  ییـصو  ار  هتـشذگ  ناربمایپ  هکنآ  رب  تسا  تداهـش  ناملـس  راتفگ  رد  د  تسا . 
شیاـمرف زا  رترگنـشور  دـنا ، هدوب  ناـقفانم  زا  هک  ناناملـسم  زا  یـضعب  يارب  و  دـشاب ، یم  یبلق )  نئمطیل  نکل  یلب و   ) لـیبق زا  ناناملـسم 

ربمایپ دیوگ : یم  دنک و  یم  تیاور  نینچ  زین  ( 382  ) هدیرب ربمایپ  رگید  یباحص  مود :  ثیدح  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صخش 
ناونع هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نییعت  تیمها  ( 383 .) دـشاب یم  نم  ثراو  نم و  یـصو  یلع  و  دـشاب . یم  ییـصو  ار  يربمایپ  ره  دومرف :

صن هچنآ  ات  دنا  هتـشاد  یناوارف  ياهـششوک  هتـشذگ ،  ياهنرق  لوط  رد  افلخ  بتکم  نادنمـشناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یلع  لصفالبیـصو 
 : تلزنم ثیدح  و  ریدغ ، ثیدح  دننام  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدح 
هب ار  صوصن  نیا  و  دنروآ ، دراو  هشدـخ  شترـضح  تماما  رب  نآ  تلالد  رد  و  هدومن ،  لیوءات  ار  یـسوم )  نم  نوراه  ۀـلزنمب  ینم  تنا  )

هتخاس ردقنآ  رتالاب ، رترب و  رایسب  یثیداحا  افلخ ، رگید  هرابرد  ثیداحا ،  نیا  ربارب  رد  سپس  دنیامن . لیوءات  ترضح  نآ  تلیـضف  يانعم 
ثیداحا هک  اجنآ  زا  ( 384 .) دیامن یم  زیچان  رایـسب  نآ  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لئاضف  ثیداحا  هک  دنا  هدرک  تیاور  هتخادرپ و  و 

همه تلـالد  زین  و  دوـخ ، زا  سپ  ینیـشناج  هب  ار  ناـشیا  ربماـیپ  نییعت  رب  دراد  عطاـق  تلـالد  نآ  راـبخا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  تیاـصو 
زا دعب  لاس  دصتفه  ات  هشیاع  نینم  ؤملا  ما  نامز  زا  افلخ ، بتکم  دزاس ، یم  راکـشآ  صخـشم و  ترـضح  نآ  تماما  رب  ار  رگید  ثیداحا 
رد ار ، ناشیا  ياهتیلاعف  زا  عون  هد  هک  دنا ، هتشاد  یناوارف  ششوک  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیاصو  ثیداحا  ظافلا  نامتک  فیرحت و  رد  وا ،

افلخ بتکم  ياهـششوک  هجیتن  رد  ( 385  .) میا هدومن  یـسررب  یلاعت  يراب  فطل  هب  نیتسردملا  ملاعم  لوا  ءزج  زا  هحفـص  داتـشه  زا  شیب 
هدنیآ رد  تشذگ  هک  ییاهثحب  زا  سپ  کنیا  تسا !  هدش  شومارف  نونکا  تسا ،  هدوب  ترضح  نآ  بقل  نیرتروهشم  هک  یصولا )   ) بقل

هداد تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  غورد  هب  هتشگ و  لعج  ای  فیرحت  هک  ار  ثیداحا  زا  ییاه  هنومنادخ  تساوخ  هب  کیدزن 
ماظع ءایبنا  هریس  یبوبر و  تافص  رد  یلطاب  طلغ و  تاداقتعا  اهشنیب و  ثیداحا ،  هنوگنیا  رـشن  هجیتن  رد  میئامن .  یم  یـسررب  تسا ،  هدش 
سپ تسا .  هدش  نوگرگد  فیرحت و  یمالسا  ماکحا  دیاقع و  و  هتشگ ،  رادیدپ  نیملسم  زا  رایـسب  ياههورگ  نایم  رد  مالـسا ،  ماکحا  و 

و ربمایپ ، حیحـص  ثیدح  هریـس و  هئارا  هار  رد  ار  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لها  همئا  ياه  شـشوک  لاعتم  يادـخ  يرای  هب  اه  هنومن  نیا  حرط  زا 
 . هللا ءاش  نا  میهد  یم  رارق  یسررب  دروم  یمالسا ،  هعماج  هب  يوبن  نیتسار  تنس  ندینادرگزاب 

اهتسویپ

زا یکدنا  هب  اهنت  ام  تسا و  ناوارف  رایسب  ربمایپ ، نادناخ  تمصع  رب  نآ  حیرص  تلالد  هیآ و  ریسفت  دروم  رد  ام  رداصم  كرادم و   - 1 - 
هللا یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاق :  سابع  نبا  نع  میوش :  یم  روآدای  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتیاور  ادتبا  رد  مینک .  یم  هدنـسب  اهنآ 
نم اـنءاف  لامـشلا .  باحـصءا  نیمیلا و  باحـصءا  و  هلوق :  کلذـف  امـسق ؛ اـمهریخ  یف  ینلعجف  نیمـسق ،  قحلا  مسق  هللا  نا   : ) هلآ هیلع و 

بهذـیل هللا  دـیری  امنا   : ) هلوق کلذـف  اتیب ؛ اهریخ  یف  ینلعجف  اتویب ، لئابقلا  لعج  مث  نیمیلا ....  باحـصءا  ریخ  اـنءا  و  نیمیلا ،  باحـصءا 
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گرزب نارـسفم  هیرظن  . 199 روثنملاردـلا 5 /  بونذـلا .  نم  نورهطم  یتـیب  لـها  اـناف و  اریهطت .) مکرهطی  تیبـلا و  لـها  سجرلا  مـکنع 
مهرهط تیب  لها  مه  لاق :  سجرلا )...  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا   ) هلوق یف  ضر )   ) هداتق نع  هیآ  نیا  ریـسفت  دروم  رد  لاح  هتـشذگ و 

مکنع بهذی  نا  هللا  دیری  امنا  يربطلا  لاق  . 199 روثنملاردلا 5 /  و  5 ؛ يربطلا 22 /  ریسفت  هنم .)  همحرب   ) هتمحرب مهصتخا  ءوسلا و  نم  هللا 
لها یف  نوکی  يذلا  سنذلا  نم  مکرهطیو  دمحم ، تیب  لها  ای  ءاشحفلا  ءوسلا و  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  لوقی :  تیبلا ،  لها  سجرلا 

اهب بولتی  تاحبقملل  فرتقملا  ضرع  نال  رهطلا ، يوقتلل :  سجرلا و  بونذلل :  راعتسا  و  يرـشخمزلا :  لاق  . 5 يربطلا 22 /  هللا .  یصاعم 
مکنع بهذیل   : ) یلاعت هلوقف  يزرلا :  لاق  رصم 1953 م .  پاچ  ، 425 فاشکلا 3 /  ساجرالاب .  هندب  ثولتی  امک  سندتی  امک  سندـتی  و 

هللا دـیری  امنا   : ) يواضیبلا لاـق  . 209 ریبـکلا 25 /  ریـسفتت  همارکلا :  علخ  مکـسبلی  يا  مکرهطی )  و   ) بونذـلا مکنع  لـیزی  يا  سجرلا :) 
ریفنتلل حیشرتلا  هیصعملل و  سجرلا  هراعتسا  و  اریهطت .)  ) یصاعملا نم  مکرهطیو )   ... ) مکضرعل سندملا  بنذلا  سجرلا )  مکنع  بهذیل 

و لوسرلا ،  تیب  لها  اـی  ءاـشحفلا  ءوسلا و  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  یغارملا :  لاـق  پاـچ م 1305 ه  ، 557 يواضیبلا /  ریـسفت  اهنع .
یناعم رد  زین  نویرغل  رـصم  پاچ   7 یغارملا 22 /  ریـسفت  یـصاعملا .  بونذلا و  بابراب  قلعی  يذـلا  روجفلا  قسفلا و  سند  نم  مکرهطی 

یم هتفگ  تسا .  دـیلپ  زیچ  سجر  : ) دـیوگ یم  یناهفـصا  بغار  دوب : دـهاوخ  یهتنم  تمـصع  هب  نآ  زا  ریهطت  هک  دـنراد  یتاملک  سجر 
لمع زا  تسا  يدیلپ  ناطیـشلا :)  لمع  نم  سجر  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  دـیلپ : ینادرم  ساجرا :)  لاجر   ) و دـیلپ ، يدرم  سجر )  : ) دوش

و تسا ،  دـیلپ  عرـش  رظن  زا  مه  رادرم  اریز  رادرم . لثم  تاهج  نیا  همه  زا  ای  و  یعرـش ،  رظن  زا  ای  و  ینالقع ،  راهچ  هب  يدـیلپ  و  ناطیش . 
رظن زا  اه  نیا  هک  دـنا  هتفگ  یخرب  بارـش .  رامق و  لثم  تسه  یئاهزیچ  عرـش  رظن  زا  دـیلپ   . یناسنا تعیبط  رظن  زا  مه  لـقع و  رظن  زا  مه 

هیاهنلا رد  روهـشم  يوغل  ریثا ، نبا  نارهت 1373 ه  پاچ  ص 187  سجر )   ) هدام نآرقلا ،  تادرفم  دـنوش )... یم  بوسحم  دـیلپ  مه  لقع 
نآ زا  دوصقم  هدش و  هتفگ  زین  یهاگ  و  تسا ،  دیلپ  زیچ  سجر  حیبقلا : )  لعفلا  مارحلا و  نع  هب  ربعیدق  و  ردقلا . سجرلا :  : ) دیـسون یم 

 : سجرلا  : ) تسا هتفگ  روظنم  نبا  همالع  رصم 1383 ه  پاچ  ، 200 رثالا 2 /  ثیدحلا و  بیرغ  یف  هیاهنلا  تسا .  حیبق  لمع  مارح و  راک 
باذع و حیبق و  راک  مارح و  زا  یهاگ  تسا .  يدیلپ  سجر  رفکلا : ) هنغللا و  باذعلا و  حیبقلا و  لعفلا  مارحلا و  نع  هب  ربعی  دق  و  رذـقلا .
 . یلـشعرم میدـن  طایخ و  فسوی  پاـچ  ، 1128  / 1 سجر )   ) هداـم طــیحملا ، برعلا  ناــسل  ددرگ . یم  ریبـعت  سجر  هـب  رفک  تـنعل و 

 ( : بضغلا باقعلا و  کشلا و  و  باذـعلا ،  یلا  يدوملا  لمعلا  و  لمعلا ،  نم  زذقتـسا  ام  لک  رذـقلا و  سجرلا  : ) دـیوگ یم  يداـبآزوریف 
هدام طیحملا ، سوماقلا  دشاب . یم  دوش  یهتنم  مشخ  دب و  يازج  کش و  باذع و  هب  هک  راک  ره  هدولآ و  دـب و  لمع  ره  يدـیلپ و  سجر 

نیذـلا یلع  سجرلا  لـعجی  و   : ) یلاـعت هلوق  یف  ءارفلا  لاـق  ءرذـقلا  سجرلا   : ) تسا هتـشون  يرهوـج  رـصم . پاـچ  ، 227  / 2 سجر )  )
زین يزار  رداقلادبع  راطع . روفغلادبع  دمحا  قیقحت  رصم ، پاچ   930  / 2 سجر )   ) هدام حاحـصلا ،  بضغلا . )  باقعلا و  هنا  نولقعیال ) 

 : تسا هتفگ  یموـیف  . 234  / حاحـصلا راـتخم  تـسا .  هدرک  رکذ  سجر  يارب  ار  ینعم  نـیمه  يرییغت  كدـنا  نودـب  حاحـصلا  راـتخم  رد 
و عرابلا :  یف  لاق  و  سجنلا .  سجرلا  شاقنلا :  لاق  و  سجر .  وهف  رذقتسی  یـش  لک  و  یبارافلا :  لاق  رذقلا . سجرلا :  و  نتنلا ،  سجرلا  )

رذقلا سجرلا  : ) دیوگ یم  سراف  نبا  . 266  / 1 سجر )   ) هدام رینملا ، حابـصملا  ینعمب . )  امهولعج  يا  هساجنلا ،  هساجرلا و  اولاق : اـمبر 
سجر نیتسخن  هجو  دشاب . یم  هجو  هس  نآرق  رد  سجر  هک  نادـب   : ) یـسیلفت شیبح  . 490 هغللا 2 /  سیئاقم  مجعم  طلخ . ) خـطل و  هنال 

دب رادرک  يانعم  هب  سجر  میس  هجم  و  دوب ... قافن  رفک و  يانعمب  سجر  مود  هجو  و  دوب ... يرماقم  ریت  تب و  رامق و  یکیـس و  يانعم  هب 
یثیداحا ظافلا  فذح  نامتک و  ینعی  نانآ  تامادقا  نیرتمهم  زا  هنومن  دنچ  یـسررب  هب  اجنیا  رد   - 2 110 و 111 - . نآرق /  هوجو  دوب ).

(386  ) دوخ ریسفت  رد  يربط  . 1 میئامن :  یم  افتکا  تسا  هدرب  راک  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هرابرد  ار  یصو  تفـص  اهنآ  رد  ربمایپ  هک 
یصوو و یخا  نوکی  ناورمالا  اذه  ینرزاوی  مکیاف   ) رادلا موی  رد  ربمایپ  ثیدح  زا  ار  یصو  هملک  ( 387  ) هیاهنلا هیادبلا و  رد  ریثک  نبا  و 

لماک روط  هب  ار  ثیدح  نیمه  لکیه  نینـسح  دمحم  . 2 دنا . هدراذگ  اذک ) اذـک و  و   ) هملک نآ  ياج  هب  هدرک و  فذـح  مکیف )  یتفیلخ 
الماک ار  ثیدح  لاس 1354 ه ق ص 139  رد  باتک  نامه  مود  عبط  رد  یلو  هدروآ ،  ص 104  دمحم ) هایح   ) دوخ باتک  زا  لوا  عبط  رد 
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: دیوگ یم  دوخ  باتک  همدـقم  رد  تسا ،  هدرک  سابتقا  قاحـسا  نبا  هریـس  زا  ار  دوخ  هریـس  هک  ماشه  نبا  . 3 ( 388  . ) تسا هدرک  فذـح 
موی ثیدح  نیمه  بلاطم ،  نآ  هلمج  زا  ما )!!  هدرواین  دنراد  شوخان  ار  بلاطم  نآ  مدرم  هک  ار  قاحسا  نبا  هریـس  بلاطم  زا  یـضعب  نم  )

قاحـسا نبا  هریـس  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  و  تسا .  هدوـمن  فذـح  ار  نآ  ماـشه  نبا  یلو  هدـمآ ،  قاحـسا  نبا  هریـس  رد  هک  تسا  رادـلا 
هتشگ دومناو  هریـس  نیرتمهم  نیرتروهـشم و  ناونع  هب  ماشه  نبا  هریـس  یلو  تسا ،  هدش  دوقفم  نآ  زا  ییاه  هخـسن  یتح  هدنام ،  كورتم 

 . تسا

یقرواپ

ات 95  1

 . مزح نبا  باسنا  و  تسا )  دوجوم  یمالسا  یملع  عمجم  رد  نآ  یپکوتف   ) یبلک نبا  برعلا )  باسنا  هرهمج  رـصتخم   : ) هب دش  عوجر  - 1
هک تسا  فنج )   ) ربارب رد  برع  تغل  رد  فنح )  - ) 2 دوش . هعجارم  هلاحک  اضررمع  برعلا )  لیابق   ) هب زین  برع  نکاس  ییاسانـش  يارب 

کیدزن هک  يرقلا -  يداو  ماـش و  نیب  ءاـقلب  بغار 3 - تادرفم  هب  دوش  عوجر  دـشاب . یم  لطاب  يوس  هب  قح  زا  ندـینادرگور  ياـنعم  هب 
هصق ، 81 ماشه 1 /  نبا  هریـس  هب  دوش  عوجر  - 4 نادـلبلا .  مجعم  رد  بام )   ) و ءاـقلب )  ) حرـش هب  دوش  عوجر  تسا .  هدوب  تسا -  هنیدـم 

نیا یسکع  هخسن  - 6 تسا .  هدـمآ  لیـصفت  هب   274  - 242 ماشه 1 /  نبا  هریـس  رد  دیز  لاح  حرـش  - 5 مانـصالا .  هداـبع  یحل و  ورمع 
.509 نیفراعلا 2 /  هیده  رد  رـصنلا  یبا  نب  ماشه  لاح  حرـش  هب  دوش  عوجر  - 7 تسا .  دوجوم  هیمالـسا  یملع  عمجم  هناخباتک  رد  باتک 

بسن حرش  هب  دوش  عوجر  - 9 تسا .  هدمآ  لیضفت  هب  هغالبلا  جهن  هبطخ 83  حرش  ، 283 دیدحلا 6 /  یبا  حرش  رد  صاع  ورمع  بسن  - 8
هینک درک و  رایتخا  يدنزرف  هب  ار  وا  هک  هیما  هدـنب  ناوکذ  ناتـساد  زین  و  ، 187 و 16 /  ، 336 دیدحلا 1 /  یبا  نبا  حرـش  رد  دایز  هیواعم و 

(، 24 یناغا 1 /  هب  دوش  عوجر   ) دوب نامثع  يردام  ردارب  هک  تسا  وا  هداون  ورمع ) یبا  نب  ظیعم  یبا  نب  هبققع  دیلو   ) و دش ، ورمع  وبا  شا 
ناتساد هب  دوش  عوجر  - 11 برعلا .  ءارعش   262 یبوقعی 1 /  خیرات  - 10 . 152 مالـسا 1 /  خیرات  رد  هشیاع  شقن  رد  دیلو  ناتـساد  زین  و 

-13 برع .  گـنهرف  ثحب  رد  صاـع  ورمع  بسن  ناتـساد  هب  دوش  عوجر  - 12 فئاـط .  عضو  دروم  رد  هدـنیآ  ثحب  رد  یبا  نب  هللادـبع 
لبق برع  خیرات  هب  دوش  عوجر  ثحب  نیا  رد  - 14 تسا .  هتشاد  دوجو  فئاط  هکم و  رد  هناخ  هنوگ  نیا  ربحملا ص 340 . هب  دوش  عوجر 

عوجر دـنمان . یم  عابرم  ار  هلیبق  خیـش  نتفرگ  کی  راهچ  - 15 ماشه .  نبا  هریـس  بهذلا و  جورم  يربط و  یبوقعی و  خـیرات  رد  مالـسا  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  متاح  نب  يدع  ندمآ  ناتساد  سورعلا و  جات  طیحملا ، سوماق  يرهوج ،  حاحـص  رد  عبر )   ) حرـش هب  دوش 
هریس بهذلا و  جورم  يربط و  یبوقعی و  خیرات  رد  مالـسا  زا  لبق  برع  خیرات  هب  دوش  یم  عوجر  ثحب  نیا  رد  - 16 ماشه .  نیا   0 ریس رد 

نادلبلا حوتف  - 19 ص 580 و 583 . طخلارما )  ) شخب يرذالب  نادلبلا  حوتف  - 18 برعلا .  ماکح  یبوقعی 1/258 : خیرات  - 17 ماشه .  نبا 
رد فئاط  حرـش  هب  دوش  عوجر  - 21 تباث .  نب  ماسح  لاـح  حرـش  زا  ردـب  هوزغ  رد  رکذ  یناغا 4/179 ، - 20 و 583 . ص 580  يرذالب 

هباصا باعتیسا 1/548 555،و  ریثا 3/223 225 ، نبا  خیرات  رد  يرجه  لاس 44  ثداوح  رکذ  هب  دوش  عوجر  - 22 نادلبلا 6/1016 . مجعم 
ام نکیل  تسا .  هدرک  تیاور  هـیآ  لوزن  نءاـش  رد  يرگید  ياـهتیاور  هحفـص  نـیمه  رد  یطویس 5/47. روثنملاردلا  ریـسفت  - 23 . 1/563

ندمآ ربخ  رکذ  هب  دوش  عوجر  - 24 میدروآ .  نتم  رد  هصالخ  روط  هب  میتسناد و  حیحص  هدرک  لقن  الاب  ناتساد  اهنآ  رد  هک  ار  یئاهتیاور 
234 و 235 و ماشه 2 / نبا  هریس  - 26 يرذالب 1/340 . فارشالا  باسنا  - 25 يزیرقم ص 492 . عامـسالا  عاتما  رد  هنیدم  هب  فیقث  هورگ 
مشاه 1 نبا  هریس  هب  دوش  عوجر  - 28 . 197 رثءالا 1 /  نویع  و  234 و 147 ، مشاه 2 /  نبا  هریس  - 27 دحا . هوزغ  رکذ  رد  يدقاو  يزاغم 

پاچ يربط  خیرات  - 30 . 252  - 142 یبوقعی 1 /  خیرات  هب  دوش  عوجر  - 29 مزح .  نبا  باسنا  باتک  رد  رهف  هلیبق  لاح  حرـش  و  ، 111 / 
خیرات - 33 همئا .  شقن  مراـهچ  ءزج  هب  دوش  عوجر  - 32 . 210  - 204 / 1 هبعکلا )  ناینب  ثیدح   ) ماشه نبا  هریـس  - 31 . 1163 اپورا 3 / 
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هب دوش  عوجر  - 35 . 100  - 98 رثالا 1 /  نویع  و  ، 1172  - 1171 يربط 1 /  خـیرات  هب  دوش  عوجر  - 34 . 1161  / 3 اپورا ، پاچ  يربط 
یلع اوربـصا  اوشما و  نیا  مهنم  ءـالملا  قلطنا  و  : ) دـیامرف یم  هک  تسا  ناتـسد  نیا  هب  هداـشا  هیآ  نیا  - 36 و 28 .  23 یبوقعی 2 /  خیرات 

-40 . 31 یبوقعی 2 /  خیرات  - 39 قاحسا ص 149 . نب  هریس  - 38 قاحسا ص 222 . نبا  هریس  - 37 ( 6 ص /  ( ) داری یـشل  اذه  نا  مکتهلا 
،31 یبوقعی 2 /  خیرات  - 42 298  - 286 ماشه 1 /  نبا  هریـس  هب  دوش  عوجر  - 41 . 373 ماشه 1 /  هریـس  و  قاحـسا ص 157 ، نبا  هریس 
هب ناشبسن  شیرق  ياه  هلیبق  دنـشاب . یم  Ř اع بعک  شنادـنزرف  شیرق و  هلیبق  يالعا  دـج  بلاغ  نب  يول  لاس 1379 43 - توریب  پاچ 

يول ینب  لئابق  لاح  حرش  مزح  نبا  باسنا  هب  دوش  عوجر  دنشاب . یم  بلاطوبا  ناشخیـش  باطخ  فرط  هک  دسر  یم  يول  نب  بعک  نیمه 
دیدحلا 13 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 45 . 376  - 373 ماشه 1 /  نبا  هریس  - 44 دش . رکذ  یقرواپ 9  رد  هدیصق  نیا  رداصم  نمض  رد  . 

جهن حرش  - 47 . 58 كردم 14 /  نامه  - 46 یلع )...  رکب و  یبا  مالسا  یف  لوقلا  یف  لصف   ) هعصاق هبطخ  حرش  رد  رـصم ، پاچ  ، 254 / 
 - 1196 يربط 1 /  خیرات  و  ، 400 ماشه 1 /  نبا  هریس  - 49 . 32  - 31 یبوقعی 2 /  خیرات  - 48 . 127 رثالا 1 /  نویع  و  ، 64 هغالبلا 14 / 

هریـس رد  بلاط  یبا  هافو  باب  - 52 بلاطوبا .)  یفوت  مث  لـصف   ) 138 یبهذ 1 /  مالسالا  خیرات  - 51 . 35 یبوقعی 2 /  خیرات  - 50 . 1199
بلاطوبا ترـضح  هراـبرد  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  - 54 . 35 یبوقعی 2 /  خـیرات  - 53 . 95 ماـشه 2 /  نبا  هریـس  و  قاحـسا ص 238 ، نبا 

یبا بلاـطلا  هیغب -  تسا :  هـلمج  نآ  زا  هدـش  رکدذ   514  - 510 هیرذلا 2 /  باتک  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدـش  هتـشون  يرایـسب  ياهباتک 
 . نالحد ینیز  نب  دمحا  دیس  هکم  یعفاش  یتفم  فیلات  بلاط  یلا  هاجن  یف  بلاطملا  ینسا  یطویـس و  همالع  فیلات  همتاخ  نسح  بلاط و 

(630 م -   ) يوسوملادعم نیراخف  یلع  یبا  نیدلا  سمـش  فیلات  بلاط  یبا  نامیا  زا : دنترابع  هدش  پاچ  دیدجت  اریخا  هک  ییاهباتک  زا  و 
نبا هریـس  رد  بلاطوبا  تافو  ربخ  هب  دوش  عوجو  - 55 تسا .  ریدغلا  زا  یتمـسق  همجرت  هک  ینیما  همالع  فیلات  خـیرات  مولظم  بلاطوبا  و 
هعقو زا  دـش  لقن  راـصتخا  روطب  - 57 . 240 قاحسا ص 239 -  نبا  هریـس  - 56 یبوقعی .  خـیرات  ماـشه و  نبا  هریـس  و  ص 236 ، قاحسا 
ماشه نبا  قاحسا و  نبا  هریس  رد  بلاطوبا  تافو  زا  سپ  رابخا  هب  دوش  عوجر  - 58 ص 94 . رصمرد ، یندملا  پاچ  محازم  نبرصن  نیفص 

ماشه 1 نبا  هریس  - 61 . 372 ماشه 1 /  نبا  هریس  - 60 يراخب .  حیحص  ریسافت و  رد  دسم  هروس  ریـسفت  هب  دوش  عوجر  - 59 رثالا . نویع  و 
هیوبنلا هریسلا  - 63 . 379  - 378 ماشه 1 /  نیا  هریس  هب  دوش  عوجر  - 62 اهریسفت . رگید  یطویس و  ریسفت  رد  دسم  هروس  ریـسفت  و  . 376 / 
بهذلا جورم  - 66 اـنعم .) هللا  نا  نزحت  ـال  هبحاـصل  لوقی  ذا   : ) همیرک هیآ  هب  تسا  هراـشا  - 65 . 127 ماشه 2 /  نبا  هریـس  - 64 . 17  / 2

.279 هترجه 2 /  رکذ  باب  يدوعسم  بهذلا  جورم  و  ، 184 رثالا 1 /  نویع  - 68 . 181 رثالا 1 /  نویع  - 67 هترجه .  رکذ  باب  يدوعـسم 
نیب هعداوملا  رکذ  باـب  ، 197 رثـالا 1 /  نویع  هب  دوش  عوـجر  - - 70 هاـخاوملا .  رکذ  باـب  ، 200 رثـالا 1 /  نویع  هب  دوش  عوـجر  - 69

دهاوخ يدعب  كردم  رد  هراب ،  نیا  رد  هباحـص  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهتروشم  راتفگ و  نیا  كرادم  - 71 دوهیلا . نیملسملا و 
رابخا هب  دوش  عوجر  - 73 تسا .  هدمآ  ردب ، هوزغ  باب  ریـسلا ، داهجلا و  باتک  ملـسم ،  حیحـص  رد  ود  زا  ربمایپ  ندینادرگور  - 72 دمآ .

.267 ماشه 2 /  نبا  هریس  هب  دوش  عوجر  - 74 . 75  - 74 يزیرقم 1 /  عامسالا  عاتما  49 و   - 48  / 1 دروفسکا ، پاچ  يدقاو  يزاغم  ردب و 
عوجر - 76 هدـمآ .  شیرق  رافک  نیلتاق  هلمج  رد  یلع  مان  راب  هدـفه  باتک  نیا  رد  ماـشه .  نیا  هریـس  رد  ردـب  راـبخا  هب  دوش  عوجر  - 75

هدام هب  دوش  عوجر  - 78 . 281 ماشه 2 /  نبا  هریس  نادلبلا و  مجعم  رد  ریـس )  ) هدام هب  دوش  عوجر  - 77 . 356 ماشه 2 /  نبا  هریس  هب  دوش 
 ( فارـشالا هیبـنتلا و   ) زا هعقاو  خـیرات  - 80 تسا .  هدرک  لـقن  يدـقاو  ار  نز  نآ  ندوـب  يراـصنا  رـسمه  - 79 نادـلبلا .  مجعم  رد  ریـس ) )

یسک - 82 . 428 ماشه 2/426 -  نبا  هریس  و  ، 180 يدـقاو 1/176 -  يزاغم  رد  عاقنیق  ینب  هوزغ  هب  دوش  عوجر  - 81 دش . لقن  يدوعسم 
نامـسناپ نیحورجم و  هب  یناسربآ  رومام  اهگنج  هک  ار  یناسک  هتـشذگ  رد  و  دوش ، یم  هنـشت  تخـس  دور ، یم  شندـب  زا  داـیز  نوخ  هک 

لیلد گنج ،  رد  ار  هبیسن  تکرش  هکنانآ  و  تسا ؛  هداد  یم  ماجنا  ار  تیرومام  نیا  دحا  گنج  رد  هبیـسن  دندرک . یم  روسیم  دح  ات  نانآ 
دوب و هدش  اپ  رب  هنیدم  یلیم  کی  رد  گنج  نیا  الوا -  دنیامرف : هجوت  تسیاب  یم  دنرامش ، یم  تاعامتجا  نینچ  رد  نز  تکرـش  زاوج  رب 

دیهش يارب  ار  نیکرشم  هلمح  هک  هاگآ  و  دوب ، هدش  رـضاح  هکرعم  رد  نیحورجم  هب  نداد  بآ  يارب  هبیـسن  ایناث -  دوبن . راک  رد  یترفاسم 
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هللا یلـص  ربمایپ  ناج  زا  عافد  و  درک ، مادـقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  زا  عافد  هب  درک ، هدـهاشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندرک 
هوزغ تسناد 83 - رگید  ياـهراک  رد  نز  تکرـش  زاوـج  رب  لـیلد  ناوـت  یمن  ار  رما  نیا  نکیل  تسا .  بجاو  یناملـسم  ره  رب  هلآ  هـیلع و 

فیرحت هلاسم  ینامـسآ و  نایدا  هب :  دوش  عوجر  - 84 تسا .  هدمآ   52 ماشه 3 /  نبا  هریـس  و  ، 334 يدقاو 1 /  يزاغم  رد  دسالاءارمح 
اپورا 5 پاچ  يربط  خیرات  رد  تیاور  نیا  لیصفت  - 86 هعصاق .)  هبطخ   ) 301 هغالبلا ص 300 -  جهن  هب :  دش  عوجر  - 85 . 20 ص 15 - 

اپورا پاچ  يربط  خـیرات  - 88 ( 33 بازحا /   ( ) سجرلا مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  غـمنا   : ) هیآ هب  تسا  هراـشا  - 87 تسا .  هدـمآ   2768 / 
ملاـعم ابـس ، نـب  هللادـبع  مـکی  ءزج  هفیقـس  راـبخا  رد  ار  نآ  لیـصفت  - 90 اـپورا 5/2787 . پاـچ  يربط  خـیرات  - 89 . 2771  - 5/2770

-92 هفیقـسلا .  موی  رابخا  رـصم  پاچ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  زا  هبطخ 66  حرـش  هبدوش :  عوجر  - 91 دییامرف . هظحالم  نیتسردملا 
-94 سمخلا .)  یف  نیفیلخلا  داهتجا   ) ثحب نیـسردملا ،  ملاعم  مود  دلج  هب  دوش  عوجر  - 93 . 12 دیدحلا 6 /  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

عوجر - 95 مییامن .  یم  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ثیدـح و  هب  تبـسن  رکبوبا  تسایـس  ثحب  رد  ار  ناـیرج  نیا  زا  يا  همش 
یطویس ص 73. ءافلخلا  خیرات  رد  رکبوبا  لاح  حرش  زا  هفالخ )  یف  عقو  ام   ) لصف هب  دوش 

ات 190  96

.144 لوا 2 /  پاچ  نیسردملا  ملاعم  - 97 . 4 دمحا 1 /  دنسم  ثیدح 2973 و  هللا ،  لوسر  ایافـص  یف  باب   144 دواد 3 /  وبا  ننس  - 96
دییات رد  زین  هشیاع  زا  هحفـص  نامه  رد  ضئارف -  باتک  زا  هقدـص )  اـنکرت  اـم  ثرون  ـال  یبنلا  لوق   ) باـب  110 يراخب 4 /  حیحـص  - 98

 / دواد 3 وبا  ننس  و  هدامش 55 ؛ ثیدح  داهجلا ، باتک  ملسم ،  حیحص  و  126 ؛ سمخلا 2 /  باتک  و  تسا -  هدش  تیاور  ثیدح  شردپ 
. رکبوبا لاح  حرش  رد  2 و 3  ظافحلا 1 /  هرکذت  - 99 242 و 276 . دمحا 2 /  دنتسم  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ایافـص  باب  144 ؛

لود يدوعسم ؛  فارشال  هیبنتلا و  - 102 . 2138 اپورا 4 /  پاچ  يربط  خیرات  - 101 . 58  - 55 نیسردملا 2 /  ملاعم  هب  دوش  عوجر  - 100
جورم - 105 . 411 دمحا 5 /  دنسم  - 104 دـیآ . یم  باـسح  هب  هلیبق  ناـنامیپمه  زا  زین  هلیبق  هدرک  دازآ  - 103 ص 19 . یبهذ ،  مالـسالا 

پاچ  60 کلام 2 /  اـطوم  رد  هلمج  نیا  - 107 . 356  - 352 نیتسردـملا 2 /  ملاعم  هب :  دوش  عوجر  - 106 . 321 يدوعسم 2 /  بهذلا 
دوش عوجر  - 108 دنک . یم  طابنتسا  هدمآ ،  نتم  رد  هک  ار  ینعم  نامه  هلمج  نیا  زا  هدنسیون  تسا :  هدمآ  نینچ  لاس 1343 ه -  رد  رصم 
رمع لاح  حرش  هب :  دوش  عوجر  - 110 322 يدوعـسم 2 /  بهذلا  جورم  هب :  دوش  عوجر  - 109 . 356  - 352 نیتسردملا 2 /  ملاعم  هب : 

 - یطویسءافلخلا ص 143 خیرات  - 112 . 322 يدوعـسم 2 /  بهذلا  جورم  هب :  دوش  عوجر  - 111 یطویـس ص 133 . ئافلخلا  خیرات  رد 
؛  هب دیرگنب  نادلبلا ص 549 . حوتف  214 ؛ دیدحلا 12 /  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 114 . 322 يدوعسم 2 /  بهذلا  جورم  - 113 . 144

جهن حرش  - 117 . 453 يدادغب 7 /  بیطخ  دادغب  خیرات  - 116 یطویس ص 144 . ءافلخلا  خیرات  - 115 . 87  - 85 نیتیسردملا 2 /  ملاعم 
لصف رد  ار  رما  نیا  لیضفت  - 120 . 209  - 208 دعس 8 /  نبا  تاقبط  - 119 . 61 لامعلا 4 /  زنک  بختنم  - 118 دیدحلا . یبا  نبا  هغالبلا 

.214 دیدحلا 12 /  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 121 دییامرف . هعلاطم  مالسا ،  خیرات  رد  هشیاع  شقن  لوا  دلج  زا  دور ) یم  جح  هب  هشیاع  )
 ، یبنلا لئاضف  باتک  و  ، 124  / 1 اوطحق ، اذا  ءاقستسالا  مامالا  سانلا  لاوس  باب  ءاقستسالا  باتک  يراخب ،  حیحص  هب :  دوش  عوجر  - 122
 / ق 2 دعس 2 /  نبا  تاقبط  - 123 . 18 ق 1 /  233 و 4 /  اپورا 3 /  پاچ  دعس  نبا  تاقبط   200  / 2 بلطملا ،  دبع  نب  سابعلا  بقانم  باب 

سوهفملا مجعملا  رد  هشیاـع  هداـم  و  مالـسا ؛  خـیرات  رد  هشیاـع  شقن  هب :  دوش  عوجر  - 124 دیدحلا . یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش   120
هفیلخ و داـهتجا  نیا  یگنوگچ  هتـشذگ  ياـهثحب  رد  - 125 باـتک .  نیمه  هتـشذگ  ءازجا  رد  فیرحت  لـماوع  ثحب  و  يوـبنلا ،  ظاـفلالا 

نیا هب  يا  هراشا  هتـشدگ  ياـهثحب  رد  - 126 میا .  هتـشاد  نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  ثیدح و  رـشن  زا  عنم  رد  ار  وا  تامادـقا 
 . تسا هدـمآ  ناتـساد  نیا  لیـضفت  نیتسردـملا ،  ملاعم  مود  دـلج  رد  رمع  رکبوبا و  داهتجا  دراوم  ثحب  رد  - 127 میا .  هتـشاد  زین  بلطم 

عونمم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیدـح  لقن   ) ثحب و  ثیدـحلا ،...  هباتک  باب  ، 48  - 44 نیتسردـملا 2 /  ملاعم  هب  دوش  عوجر  - 128
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ایتفلا 1 باه  نم  باب  یمراد ،  ننس  - 130 84 و 85 .  / 1 ایتفلا ، باه  نم  باب  یمراد ،  ننس  - 129 باتک .  نیمه  هتشذگ  ءازجا  رد  دش )
دوش عوجر  - 132 4 و 5 . یبهذ 1 /  ظافحلا  هرکذت  147 ؛ ربلادبع 2 /  نبا  فیلات  ملعلا  نایب  عماج  85 ؛ یمراد 1 /  ننس  - 131 48 و 85 . / 

 / ءافلخلا 2 هسردمب  داهتجالا  لولدم  روطت  ثحب ؛  نیسردملا ،  ملاعم  هب :  دوش  عوجر  - 133 118 . 117 نید 6 /  ءایحا  رد  همئا  شقن  هب : 
باب لئاضفلا ،  باتک  ملـسم ،  حیحـص  - 135 اـهثحب . هلـسلس  نیا  مجنپ  ءزج  رد  رمع ) تاـقفاوم   ) ثحب هب  دوش  عوـجر  - 134 . 64  - 61
حرـش رد  رمع  لئاضف  ثیداحا  هب :  دوش  عوجر  - 136 ح 2348 . یسلایط ،  دنسم  55 ؛ 339 و 6 /  دمحا 2 /  دنـسم  23 ح ؛  رمع ، لئاضف 
ربمایپ رتخد  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  - 137 یطویس .  ءافلخلا  خیرات  رکاسع و  نبا  خیرات  ریثک و  نبا  خیرات  یبهذ و  خیرات  رد  رمع  لاح 

هدومرف نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تافو  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد  مالسا  زا  لبق  ار  اهنآ  لاح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
عوجر - 138 . 15 ءاسنلا ص 12 -  تاغالب  باتک  87 ؛  - 79  / 4 رصم ، پاچ  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هب :  دوش  عوجر  تسا . 

-140 . 18  - 15 فارشالا 5 /  باسنا  1781 ؛  - 2777 اپورا 5 /  پاچ  يربط  خیرات  - 139 . 356  - 352 نیتسردـملا 2 /  ملاعم  هب :  دوش 
 : هب دوش  عوجر  - 141 . 193 هیقشقش 1 /  هبطخ  حرش  رد  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  2778 ؛  / 2776 اپورا 5 /  پاچ  يربط  خیرات 

و . 76  - 74 دیرفلا 3 /  دـقعلا  21 ؛  - 19 يرذالب 5 /  فارـشالا  باسنا  162 ؛ یبوقعی 1 /  خـیرات  2794 ؛ اپورا 5 /  پاچ  يربط  خـیرات 
فارشالا باسنا  - 142 دییامرف . هعلاطم   1351 مود 1 /  پاچ  نیتسردـملا ،  ملاعم  زا  ناـمثع )  هعیب  يروشلا و   ) لـصف رد  ار  نآ  لیـصفت 

رد نامثع  داهتجا  دراوم  ثحب  هب  دوش  عوجر  - 144 ص 26 . لاس 1371 ه ،  رصم  پاچ  یطویس ،  ءافلخلا  خیرات  - 143 . 21 يرذالب 5 / 
هللا لص  ربمایپ  ثیدـح  لـقن   ) ثحب زا  تقیقح )  قح و  ههبج  رد   ) لـصف هب  دوش  عوجر  - 145 . 157 نیتسردملا 152 -  ملاعم  مود  پاچ 

ثیدـح لقن   ) ثحب زا  تقیقح )  قح و  ههبج  رد   ) لـصف هب  دوش  عوجر  باتک 146 - نیمه  هتـشذگ  ازجا  زا  دوش ) یم  عونمم  هلآ  هیلع و 
رد هشیاع  شخب  زا  رسای ) رامع   ) ثحب هب  دوش  عوجر  - 147 باتک .  نیمه  هتشذگ  ءازجا  زا  دوش ) یم  عونمم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ترضح نآ  شیامرف  حرش  - 149 ( 198  - 196  / 1  ) ر.ك - 148 لوا .  دـلج  مالـسا  رد  هشیاع  شقن  باتک  زا  نامثع ،  تموکح  نارود 
، دشاب مزال  اهنآ  نتشک  زا  سپ  دندوب . کیرش  نآ  رد  هفوک  رـصم و  لها  مدرم  راصنا و  زا  یعمج  ریبز و  هحلط و  هشیاع و  هک :  تسا  نیا 

بهذلا جورم  - 151 . 173 170 رصم 2 /  لوا  دیدحلا چ  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هب  دوش  عوجر  - 150 دیگنج . رفن  رازه  نیا  اب  تسیاب 
-154 همالا .  نبا  و  مهیلع ،  بلغت  هرقـشلا  مجعلا  ءارمحلا  دنا : هتفگ  برع  تغل  بتک  رد  - 153 هبطخ 215 . هغالبلا  جهن  - 152 . 354  / 2

یکرز مالعا  - 155 هدهز .  هلدـع و  یف  هرابخا  نم  فرط  رکذ  یلع و  بقانم  باب  هبطخ 34 ؛ حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
هب بانط  هک  دوبن  ام  رصع  رد  ندز  راد  دننام  و  دریمب ؛ ات  دنتسب  یم  راد  هبوچ  هب  دندز ، یم  راد  هک  ار  یسک  نامز  نآ  رد  - 156 . 333  / 1

. دـیآ یم  یلاعت -  هللا  ءاـش  نیا  نیا -  زا  سپ  رما  نیا  ناـیب  - 158 . 133  - 121 راونالا 42 /  راحب  - 157 دوش . هفخ  اـت  نازیوآ  شندرگ 
تیاور ثیدح  ناشیا  زا  هدرک و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  تبحـص  كرد  هک  دنیوگ  یم  ار  ثیدح  نایاور  زا  هتـسد  نیعبات 

.333 یبوقعی 2 /  خیرات  هب :  دیرگنب  - 160 دیناوخب . نیتیردملا  ملاعم  مود  دلج  رد  ار  هباحص  افلخ و  تاداهتجا  لیضفت  - 159 دنا . هدومن 
لامج دمحم  فیلات  ، 47 ثیدحتلا ص 46 -  دعاوق  باتک  هب  دوش  عوجر  - 161 دراد . رما  نیا  هب  يا  هراشا   8 خیرات 10 /  رد  زین  ریثک  نبا 

ثیدـحلا و  يرجه ،  لاس 1392  پاچ  یطوس  فیلاـت  ياورلا ص 41 ، بیردـت  1380ه ،  هرهاـق ،  پاـچ  1332 ه )  م :   ) یمـساقلا نیدلا 
یلص ربمایپ  ثیدح  رد  هک  ربمایپ  تنس  اب  هفینحوبا  تفلاخم  دوصقم  قشمد 1397 ه 162 - پاچ  غابصلا  دمحم  فیلات  فیرشلا ص 43 ،

-165 . 396 دادغب 13 /  خیرات  - 164 . 257  - 251 مزح 11 /  نبا  یلحملا  هب  دوش  عوـجر  - 163 دشاب . یم  دوب  هدـش  رکذ  هلآ  هیلع و  هللا 
یف هیار  نم  هـفینح  یبا  نـع  یکح  اـم  رکذ  باـب  286 ؛ دادغب 13 /  خـیرات  - 167 . 71 دادغب 1 /  خـیرات  - 166 408 دادغب 13 /  خـیرات 

-170 هیربجلا .  یناثلا :  لصفلا  : 85 یناتسرهش 1 /  لحنلا  للملا و  - 169 386 و 375 . دادغب 13 /  خیرات  - 168 ناطلسلا .  یلع  جورخلا 
لصفلا ناوفص ص 71 ، نب  مهج  باتک  - 172 یمهج .)   ) لیذ یناعمس ،  باسنا  - 171 هلزتعملا .  لوالا :  لصفلا  : 43 لحنلا 1 /  للملا و 

پاچ 241 ه )  م :   ) لبنح نب  دـمحا  فیلاـت  هقداـنزلا ؛  هیمهجلا و  یلع  درلا  هب :  دوش  عوجر  - 173 یلاعت .  هللا  نع  تافـصلا  یفن  ثلاثلا : 
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دماح فیلات  ناوفـص ،  نب  مهج  و  لاس 1960 م ؛  ندـنل  پاچ  280 ه )  م :   ) یمراد دیعـس  نب  نامثع  فیلات  هیمهجلا ،  یلغ  درلا  هرهاـق و 
باسنا - 175 هقرو 145 . هعیشلا ،  قرف  هب  دوش  عوجر  - 174 مهج .  لاوحا  رد  عماج  تسا  يرثا  ریخا  باتک  دادغب 1965 م .  پاچ  یلعلا 

پ لاس 1321 ه .  دابآ  ردـیح  پاچ  یکم ،  دـمحا  نب  قفوم  فیلات   148  - 145 هفینح 1 /  یبا  بقاـنم  هب  دوش  عوـجر  - 176 یناعمس . 
-178 یلاعت .  هللاءاش  نا  دـیآ -  یم  باتک ،  نیمه  مهدزاود  ءزج  رد  باتک ؛  لها  ياه  هشیدـنا  رثا  لصف :  رد  لـتاقم  لاـح  حرـش  - 177
840 م :   ) یضترملا نب  ییحی  نب  دمحا  فیلات  هلزتعملا ص 34 ، تاقبط  - 179 . 56 یبهذ 5 /  مالسالا  خیرات  و  350 ؛ ریثک 9 /  نبا  خیرات 
 ، هـمیهجلا یلع  درلا  و  هلزتعملا ص 34 ، تاـقبط  - 181 ذـمرت .)  ) هدام یمالـسا ،  فراعملا  هرئاد  - 180 م .  لاس 1961  توریب  پاـچ  ه ) 

نبا خیرات  رد  يرجه   128 ثداوح 116 -  رکذ  هب  دوش  عوـجر  - 183 هلزتعملا ص 32 . تاـقبط  - 182 لبنح ص 15 . نب  دـمحا  فیلات 
رد هدش و  رکذ  لیـضفت  هب  يربط  خیرات  رد  يرجه   128 لاس 116 -  ثداوح  رکذ  رد  ثداوح  یضعب  . 261  - 136 اپورا 5 /  پاچ  ریثا ،

سداسلا لصفلا  ناوفص ص 161 : نب  مهج  باتک  هب  دوش  عوجر  - 185 یناعمس .  باسنا  - 184 تسا .  هدمآ  راصتخا  هب  ریثک  نبا  خیرات 
ای اـه  هقرف  نآ  دوخ  ياـه  هتـشون  دـننام  تسه ؛  سرتسد  رد  لوبق  لـباق  كرادـم  ناناملـسم ،  ياـه  هقرف  زا  ثحب  رد  سپ  نیا  زا  - 186 . 

نبا نایعالا  تایفو  رد  لصاو  لاح  حرـش  - 187 نارگید .  يدوعسم و  دننام  اه ، هقرف  نآ  اب  رـصاعم  دامتعا  دروم  نادنمـشناد  ياه  هتـشون 
 . تسا هدـمآ  یناعمـس  باسنا  رد  هلزتعم )   ) لیذ 22 و  يدوعـسم 4 /  بهذلا  جورم  و  ، 311 یبهذ 5 /  مالـسالا  خیرات  و  60 ؛ ناکلخ 5 / 

خیرات زا  لاس 142  ثداوح  رکذ  رد  و  ، 130 ناکلخ 3 /  نبا  نایعال  تایفو  و  ، 166 دادغب 12 /  خیرات  رد  دیبع  نبورمع  لاح  حرش  - 188
حرش هب  دوش  عوجر  - 190 هلزتعملا .  هیردـقلا و  تالاقم  ثلاثلا :  لصفلا  قرفلا ص 114 ؛ نیب  قرفلا  - 189 تسا .  هدمآ   10 ریثک 10 / 

. ریثا نبا  يربط و  خیرات  یطویس و  ءافلخلا  خیرات  رد  لکوتم  لاح 

ات 257  191

ییاسانش يارب  - 192 . 343  - 325 ریثک 10 /  نبا  خیرات  و  412 ؛ دادغب 4 /  خیرات  رد ؛ لبنح  نب  دـمحا  لاح  حرـش  هب  دوش  عوجر  - 191
كردتـسم رد  هک  هزیرهوبا  زا  عافد  رد  ار  همیزخ  نبا  همئـالا  ماـما  راـتفگ  هصـالخ  تسا  هتـسیاش  اـفلخ  بتکم  رد  يا  هقرف  تاـفالتخا  رثا 

هک دنـشاب  یم  هیمهج  هقرف  زا  ای  دنیوگ ، یم  هریرهوبا  رابخا  هرابرد  هکنانآ  : ) دیوگ همیزخ  نیا  مینک .  نایب  تسا ،  هدـمآ   513 مکاح 3 / 
مکاح هفیلخ و  تعاطا  هک  دنـشاب  یم  جراوخ  زا  ای  دنبای . یم  دوخ  بهذم  فالخ  ار  هزیره  وبا  رابخا  دـنا و  هدرک  لیطعت  ار  ادـخ  تافص 

هدرک و ردـقم  لزا  زا  دـنوادخ  ار  رـشب  لاعفا  دـنیوگ  یم  هک  دنـشاب  یم  هیردـق  زا  ای  دـنناد . یم  بجاو  ار  جورخ  دـنناد و  یمن  بجاو  ار 
. دـنناد یم  دوخ  یهقف  رظن  فلاخم  ار  هزیرهوبا  رابخا  هک  دنـشاب  یم  ییاهقف  زا  اـی  دـنبای . یم  دوخ  يار  اـب  فلاـحم  ار  هزیرهوبا  ثیداـحا 

تایفو رد  يرعـشا  لاح  حرـش  هب  دوش  عوجر  - 194 . 218 هیمالـسالا 2 /  فراعملا  هرئاد  - 193 دـننک ). یم  در  ار  هزیرهوبا  رابخا  ناـنیا 
رد هک  دـندوب  یماکح  نآ  رـصم  رد  کیلامم  ماکح  - 196 دوش . یم  حـضاو  رما  نیا  اهیرعـشا  راثآ  اب  هعجارم  اب  - 195 . 398 نایعال 3 / 

رردلا - 198 ه .  لاس 1326  هرهاق ،  پاـچ   166 يزیرقم 6 /  طـطخ  هب  دوش  عوـجر  - 197 دندوب . هدش  دازآ  سپـس  دندوب و  هدـنب  لصا 
كردم نامه  - 199 يرجه .  لاس 1385  هرهاق  پاچ  852 ه )  م :   ) ینالقسع رجح  نبا  فیلات  هنماثلا ص 163 ، هئاملا  نایعا  یف  هنماکلا 

هب دوش  عوجر  - 203 . 170 كردم ص 150 -  نامه  - 202 كردم ص 166 . نامه  - 201 كردم ص 158 . نامه  - 200 ص 164 .
عوجر - 204 یمالسا .  یملع  عمجم  یـسکع  ياه  هخـسن  زا  هعمجم 91  هیمیمت  نبا  یطخ  لئاسر  هنـسلا و  جاهنم  دـننام  هیمیمت  نبا  راـثآ 

هب نینچمه  و  میدومن ،  یـسررب  فیرحت  لماع  نیمود  رد  هک  هتـشذگ  ياـهثحب  هب  دوش  عوجر  - 205 . 62 نیتسردـملا 1 /  ملاعم  هب  دوش 
ار ثیدح  نیا  بیطخ  - 206 مود ص 39 . پاچ  نیتسردملا  ملاعم  لوا  دلج  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یف  فالخلااشنم   ) ثحب
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  تسا  هدید  نینچ   167 دمحا 5 /  دنسم  رد  ار  ثیدح  نیا  فلوم  نکیل  درک : یم  لقن  يراخب  حیحـص  زا 
یم ارت  نم  اـنامه  ینک ،  شهاوخ  نم  زا  یناوـخب و  ارم  وـت  هچناـنچ  مدآ !  دـنزرف  يا  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دوـمرف ...( : هک  هدرک  تیاور 
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ار وت  مه  نم  یـشاب ،  هدرک  هانگ  نیمز  هزادـنا  هب  هک  یلاـح  رد  تماـیق  زور  ینک  تاـقالم  ارم  هچ  رگا  دـشاب ! وت  رد  هک  هچ  ره  اـب  مزرمآ 
يارب یکیرش  هکنآ  طرش  هب  دشاب ، هدیسر  نامـسآ  هب  ات  هک  یـشاب  هتـشاد  یناهانگ  هچ  رگا  نیمز ،  هزادنا  هب  شزرمآ  اب  منک  یم  تاقالم 

یف باب  زئانجلا  باتک   150 يراخب 1 /  حیحص  رد  و  مهد ).  یمن  یتیمها  مزرمآ و  یم  ار  وت  یهاوخب ،  شزرمآ  نم  زا  یـشابن و  لئاق  نم 
ءزج رد  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  تسه  ناـشیا  بتک  رد  هراـب  نیا  رد  يرگید  رایـسب  ثیداـحا  تـسا  هدـمآ  ثیدـح  نـیا  رـصتخم  زئاـنجلا ،

هد نیتسردملا  ملاعم  لوا  دلج  رد  هیصولا )   : ) ثحب اهتنا  رد  - 207 یلاعت .  هللا  ءاش  نا  درک -  میهاوخ  یـسررب  تیور  ثحب  رد  مهدزاود 
مهبم 2) يا  هلمج  هب  نآ  لیدبت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  زا  یشخب  فذح  ( 1 میا :  هدومن  حرش  لیضفت  هب  ار  لیذ  نامتک  عون 
نآ 4) تقیقح  فالخ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیاور  ياـنعم  لـیوات  نآ 3 ) فذح  هب  هراشا  اب  هباحـص  هریـس  زا  ربخ  همه  فذـح 

هللا یلص  ربمایپ  تنس  نتـشون  زا  یهن  هلآ 6 ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  زا  تیاور  کی  مامت  فذح  هباحص 5 ) لاوقا  زا  یـضعب  فذح 
اه 9) هناخباتک  اهباتک و  ندـینازوس  ( 8 دـشاب . یم  همکاح  هاگتـسد  نایز  هب  هک  ییاهباتک  نایوار و  فیعـضت  رد  شـشوک  هلآ 7 ) هـیلع و 

هللا یلص  ربمایپ  تنس  حیحـص  ياهتیاور  ياج  هب  یلعج  ياهتیاور  نتخاس  تقیقح 10 ) فیرحت  هباحص و  هریس  رد  ربخ  زا  یـشخب  فذح 
مایق رب  تعیب  نآ  دروم  کی  هک  تسا  هنوگ  دنچ  مالسا  رد  تعیب  - 209 يدرولا ص 272 . مالعا  هباحص 208 - حیحص  هریس  هلآ و  هیلع و 

320 نیتسردملا 2 /  ملاعم  هب  دوش  عوجر  - 210 تسا .  نخـس  دروم  تعیب  هنوگنیمه  اـجنیا  رد  تسا .  رکنم  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب 
نموم و قرف  مالسا  رد  - 211 هصاخ .)  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مامالاا   : ) باب ملعلا )  بتک  مالسلا  هیلع  همئالا  لوادت  فیک   : ) ثحب
-212 تسا .  هتفریذپن  ار  ابلق  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  لوبق  ار  مالسا ،  تایرورـض  هب  ندرک  لمع  هب  رهاظت  اب  قفانم  هک  تسا  نآ  رد  قفانم 

دیع زامن  رد  یمـسر و  ياهتاقالم  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنا . هتـشاذگ  یم  رـس  رب  همامع  یمـسر  ياهتاقالم  رد  ناـمز  نآ  رد 
هحـضوا و ثیدحلا :  رقب  - 213 باحـسلا )  یف  یلع  ءاج   : ) لصف مود  دـلج  ابـس  نب  هللادـبع  هب  دوش  عوجر  تشاذـگ .  یم  رـس  رب  همامع 
زا هدرپ  ینعی  ملعلا ؛  رقاب  و  درک . نشور  تشاد و  رب  ملع  يور  زا  هدرپ  ینعی  ملعلا ؛  رقب  و  تشاد .  رب  ثیدـح  يور  زا  هدرپ  ینعی  هفـشک . 
 ( 429 ه م :   ) ینیارفسا - 215 . 228  - 225 راونالا 46 /  راحب  و  ، 469 ینیلک 1 /  یفاک  باتک  هب  دوش  عوجر  - 214 هدنراد .  رب  ملع  يور 
نآ رصتخم  روط  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  تافو  رکذ  رد   61 یبوقعی 2 /  خیرات  ص 60 و  هرهاق ،  پاچ  قرفلا ،  نیب  قرفلا  باتک :  رد 
رد مالـسلا  هیلع  همئا  زا  کی  ره  یناگدـنز  حرـش  هب  دوش  عوجر  - 217 . 3 راونالاراحب 47 /  و  310 ؛ یفاک 1 /  - 216 تـسا .  هدروآ  ار 

هلاس همه  نکیل  رتشیب ؛ اب  دوب ، هار  لاس  کی  نامز  نآ  رد  هنیدم ،  ات  اهرهش  زا  یضعب  هلـصاف  - 218 یسلجم .  همالع  راونالا  راحب  تالجم 
عوجر - 220 . 434 بوشآ 3 /  رهش  نبا  بقانم  زا  لقن  هب  ح 11 ، ، 4 راونالاراحب 47 /  - 219 دنتفر . یم  هنیدم  هب  جح  يارب  اهرهـش  نآ  زا 

م  ) ینیارفسا رهاقلادبع  قرفلا ،  نیب  قرفلا  - 222 . 147 هیناسیکلا 1 /  حرش  یناتسرهش ،  لحن  للم و  - 221 . 28  - 12 راحب 48 /  هب :  دوش 
نیب قرفلا  - 224 يرعـشا ص 21 . لیعامـسا  نب  یلع  نییمالـسالا ،  تالاقم  - 223 هیناسیکلا ص 38 . رکذ  باـب  هرهاـق  پاـچ  429 ه )  : 

رد هدابع  نب  دعس  ندش  هتشک  ناتساد  هب  دوش  عوجر  - 225 . 151 147 و 150 -   / 1 یناتسرهش ،  لحن  للم و  و  ینیارفسا ص 40 ؛ قرفلا 
خیرات رد  لاس 66 و 67  ثداوح  رکذ  هب  دوش  عوجر  - 227 برفلا ص 46 . نیب  قرفلا  - 226 لوا .  دلج  ابس  نب  هللادبع  هفیقـس  باب  رخآ 
قرفلا نیب  قرفلا  زا  ار  مـالک  نـیا  یبرع  صن  اـجنیا  رد  - 229 ریثا . نبا  خـیرات  رد  لاـس 66  ثداوح  رکذ  هب  دوش  عوـجر  - 228 ریثا . نبا 

بهذـف هقیرط  یف  طلغف  یلع ،  یلا  مالـسلا  هیلع  لیئربج  لسرا  لـجوزع  هللا  نا  اومعز  موق  هیبارغلا   : ) میروآ یم  ینیارفسا ص 251-250 
مه مه  هدعب  هدالوا  لوسرلا و  ناک  ایلع  نا  اومعز  بابذلاب و  بابذلا  و  بارغلاب ،  بارغلا  نم  هب  هبشا  ناک  اولاق : ههبشی و  ناک  دمحم ، یلا 

نیذلا دوهیلا  رفک  نم  رثکا  هقرفلا  هذـه  رفک  و  مالـسلا .  هیلع  لیئربج  نونعی  شیرلا !  بحاص  اونعلا  اهعابتال : لوقت  هقرفلا  هذـه  و  لسرلا ، 
باذعلاب لزنی  هنال  لیئربج ،  بحنال  انا  اولاقف : لیئربج ،  لاقف :  یلاعت ؟  هللا  نم  یحولاب  کیتای  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  اولاق 
مهتوادع عم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاب  مهرفک  عم  دوهیلاف -  کب .  انمال  همحرلاب ،  الا  لزنیال  يذلا  لیئاکیم  یحولاب  كاتا  ول  اولاق : و 

لیئربج و نونعلی  هضفارلا  نم  هیبارغلا  و  همحرلا .  نود  باذـعلا  هکئالم  نم  هنا  نومعزی  امنا  و  لیئربج ،  نونعلیال  مالـسلا -  هیلع  لـیئربجل 
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(98 هرقبلا /   ( ) نیرفاکلل ودع  هللا  ناف  لاکیم  لیئربج و  هلـسر و  هتکئالم و  هللا و  اودع  ناک  نم   : ) یلاعت هللا  لاق  دق  مالـسلا و  هیلع  ادمحم 
نیا هرابرد  نیملـسملا ).  قرف  هلمج  یف  نیرفاک  هللا  مه  امـس  نم  لاخدا  زوجیال  هکئالملا و  ضعب  ضغبمل  رفاـکلا  مسا  قیقحت  اذـه  یف  و 

نب دمحم  رفظملاوبا  فیلات  نیکلاهلا ص 75 ، قرفلا  نم  هیجانلا  هقرفلا  زییمت  نیدـلا و  یف  ریـصبتلا  باتک  هب  دوش  عوجر  زین  یلایخ ،  هقرف 
خلبانحلا تاقبط  771 ه ؛)  م :   ) یکبـس نیدلا  جات  هیعفاشلا  تاقبط  دـننام : ه 230 - لاس 1374  هرهاق  پاـچ  471 ه ) م :   ) ینیارفـسا رهاط 

 - 170 یـسلجم 46 /  راونال  راحب  هب :  دوش  عوجر  - 231 ییحی .  نب  دمحا  فیلات  هلزتعملا ،  تاقبط  و  نیـسح ؛  نب  دـنحم  یلعیوبا  فیلات 
 ، لاس 121 ه ثداوح  رکذ  رد  لماکلا  دوخ  خـیرات  رد  زین  ریثا  نبا  . 151 ص 127 -  لاس 1368 ه ،  هرهاق  پاچ  نیبلاطلا  لـتاقم  و  188 ؛
 : هب دـش  عوجر  - 232 تـسا .  هدرک  رکذ  لاس 122 ه  ثداوح  رد  ار  وا  تداهـش  هدرک ،  ناـیب  تسا  هدـش  دراو  دـیزی  رب  هک  ار  ییاـهملظ 

تداهـش رکذ  رد  ریثا  نبا  خیرات  هب  دوش  عوجر  - 233 لاس 125 ه .  ثداوح  رکذ  رد  ریثا  نبا  خـیرات  و  158 ؛ نییبلاطلا ص 152 -  لتاقم 
للم و هب  دوش  عوجر  زین  و  تسا .  هدرک  كرد  هیدـیز  اب  دوخ  یملع  ياهثحب  اـهدروخ  رب  رد  فلوم  ار  عوضوم  نیا  - 234 ییحی .  دیز و 
دنـشاب 236- یم  نهپ  فراـعتم  دـح  زا  شیب  وا  ياـپ  ایرـس  هـک  دـنیوگ  ار  سک  نآ  حـطفا  - 235 هیدـیزلا .  : 154 یناتـسرهش 1 /  لحم 

پاچ 301 ه ) م :   ) يرعشاهللادبع نبدعس  فیلءات  قرفلا  تالاقملا و  253 و   - 252 راونالاراحب 47 /  - 237 253  - 252 راونالاراحب 47 / 
هب دوش  عوجر  هیحطفالا 239 - یناتسرهش 1/167 : لحن  للم و  و  يرعشا ص 86 ، قرفلا  تالاقملا و  لاس 1382 ه 1963 م 238 - نارهت ، 
زا لقن  هب  ، 254 راونالاراحب 47 /  دنا 241 - هدرک  يراذگمان  نینچار  نانآ  نایعیش  ابلاغ  ام  رـصعرد  یناتسرهش 1/167 240 - لحن  للم و 

خیش بیذهت  160 و  قودـص 1 /  نیدـلا  لامک  زا  لقن  هب  ثیدح 11   248 راونالا 47 /  راـحب  - 242 . 228 بوشآ 1 /  رهـش  نبا  بقانم 
242 راونالاراحب 47 / - 244 . 160 قودص 1 /  نیدلا  لامک  - 243 . 229 بقانم 1 /  زا  لقن  هب  ، 255 راونالا 47 /  راحب  و  289 ؛ یسوط 1 / 
 / راونالاراحب 47 زین  و  228 ؛ بوشآ 1 /  رهـش  نبا  بقانم  زا  لـقن  هب   252 راونالاراحب 47 / - 245 دـیفم ص 304 . خیـش  داشرا  زا  لقن  هب 

ياهنیمزرس زا  همامی  - 247 لاس 339 ه .  ثداوح  ریثا ، نبا  خیرات  هب  دوش  عوجر  - 246 . 230 بوشآ 1 /  رهش  نبا  بقانم  زا  لقن  هب  ، 255
عوجر - 248 دندرک . اهراتـشگ  دـندرک و  هلمح  ناناملـسم  هب  اجنآ  زا  مهدزاود  نرق  رد  اهیباهو  میتفگ  قیاس  رد  هک  اجنامه  تسا ؛  دـجن 
يربط خـیرات  هب :  دوش  عوجر  - 249 . 1749  - 1748 ص 1737 ؛ اپورا ، پاچ  يربط  خـیرات  و  272 ؛ ، 245 ماشه 4 /  نبا  هریـس  هب :  دوش 

173 یناتسرهش 1 /  لحن  للم و  - 251 یناتـسرهش .  لحن  للم و  باتک  همدقم  هب  دوش  عوجر  - 250 . 5 ماشه 2 /  نبا  هریس  و  ص 1943 ؛
همالا و صاوخ  هرکذت  رد  یفنح  يزوجلا  نبا  طبـس  دـننام  تنـس  لها  زا  - 253 ص 496 . حلاص )  یحبـص   ) هغالبلا جـهن  - 252 . 181 - 
رد ثیدحلا ،  مییقت  یف  نیتسردـملا  يار  ثحب :  هب  دوش  عوجر  - 254 دنا . هتشون  ار  اهنآ  لاح  حرش   173 لحن 1 /  للم و  رد  یناتسرهش 

.56 بازحا /  - 257 يروش 23 . - 256 . 33 بازحا /  - 255 نیتسردملا .  ملاعم  موس  دلج 

ات 313  258

باب تاوعدلا ،  باتک  و  ، 159  / 3 یشملا ،  یف  نالسنلا  نوفزی  باب  ءایبنالا ، باتک  يراخب ،  حیحـص  لیذ :  رداصم  هب  دوش  عوجر  - 258
یبنلا یلع  هالصلا  باب  هالصلا ،  باتک  ملسم ،  حیحص  و  ، 72 یبنلا 4 /  ریغ  یلع  یلصی  له  باب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالصلا 

لص یبنلا  یلع  هالصلا  باب  هالصلا ،  باتک  دوادوبا ، ننـس  و  306 ؛ ص 305 -  ثیدح 65 و 66 و 69 ؛ دهـشتلا ، دعب  هلآ  هیلع و  هللا  لص 
توریب ط . هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالصلاب  رمالا  باب  وهسلا ، باتک  یئاسن ؛  ننس  و  258 ؛  - 257 دهشتلا 1 /  دعب  هلآ  هیلع و  هللا 

باب هالـصلا ،  هماقا  باتک  هجام  نبا  ننـس  و  ، 49  - 47 توریب 3 /  ط  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  یلع  هالـصلا  فیک  باـب  و  ، 45  / 3
یلع هالصلا  هفص  یف  ءاجام  باب  رتولا ، باتک  يذمرت ،  ننـس  906 ؛  - 903 294 ح :   - 292 هلآ 1 /  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالـصلا 

 ، هالصلا باتک  یمراد ،  ننس  و  ، 95  / 12 هیالا 56 ، بازحالا  هروس  ریسفت  ریسفتلا ، باتک  و  180 ؛  - 179 هلآ 1 /  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
هللا یلص  یبنلا  یلع  هالصلا  یف  ءاجام ، باب  رفـسلا ، باتک  کلام ،  اطوم  و  310 ؛  - 309 هلآ 1 /  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هالـصلا  باب 
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يا هعومجم  تنس  - 259 . 274 ، 424 ، 244 ، 243 ، 141 ، 119 ، 118  / 4 ، 47  / 3 ، 162 دمحا 1 /  دنسم  و  180 ؛  - 179 هلآ 1 /  هیلع و 
دنناد یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دننام  لوا  هفیلخ  هس  رادرک  ءافلخ  بتکم  رد  نکیل  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رادرک  راتفگ و 

ماکحا كردم  دنناد و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رادرک  دننام  زین  ار  هباحـص  رادرک  سنا -  نب  کلام  هیکلام -  ماما  دننام  یـضعب  و 
یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ءایـصوا  هک  ار  ماما  هدزاود  رادرک  راتفگ و  مالـسلا  هیلع  تیبلا  لـها  بتکم  رد  و  دـنهد . یم  رارق  یمالـسا 

هدـمآ نیتسردـملا )  ملاعم   ) فلوم رگید  باتک  رد  تیاور  نیا  - 260 دنناد . یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  دننک  یم  نایب  دنـشاب ،
رداصم زا  ار  اهنآ  دیوم  تایاور  كرادم  یقرواپ  رد  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  بتکم  كرادم  رکذ  زا  سپ  زین  رضاح  باتک  رد  هتبلا  تسا . 

رد تیاور  هس  ثیدـح  نیا  دـییات  رد  ح 4 . تاجردـلا ص 197  رئاصب  - 261 دـش . میهاوخ  يروآ  دای  هللا -  ءاـش  نا  زین -  ءاـفلخ  بتکم 
باب بدالا  باتک  هجام  نیا  ننس  هالـصلا و  یف  حنحنتلا  باب   178 یئاسن 1 /  ننـس  هب  دوش  عوجر  تسا .  هدش  لقن  ءافلخ  بتکم  رداصم 

62 یفاک 1 /  - 262 . 121  / 2 يراخب 4 /  خیرات  و 80 ح 608 ، 107 ح 845 ، ج 1 /  85 ح 647 ، دمحا 1 /  دنسم  ح 3708 و  نادثنسالا ، 
 - لوقعلا ص 131 فـحت  یـسربط ص 134 ، جاجتحا  ، 393 لئاسولا 1 /  كردتسم  ح 1 ،  394  / 3 میدق )  عبط   ) هعیـشلا لئاسو  ، 63 - 

ار مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  يراصنا  نب  هللادبع  نب  رباج  - 263 . 210 لوقعلا 1 /  هارم  ، 63 یفاو 1 /  ، 132
حیحص - 264 . 122 بیذـهتلا 1 /  بیرقت  تسا .  هداتفا  قافتا  هنیدـم  رد  ترجه  مداتفه  لاس  زا  دـعب  رباج  تاـفو  تسا .  هدرک  كرد  زین 

رد هللادبع  نب  رباج  زا  نومضم  نیمه  . 402 دادغب 7 /  خیرات  و  ، 173 ج 13 /  بلاط ،  یبا  نب  یلع  بقانم  باب  بقانملا ،  باتک  يذـمرت ، 
ای  ) هیحان نب  بدنج  زا  نآ  هیبش  تسا .  هدش  لقن  زین   27 هباغلا 4 /  دسا  و  ، 356 ریثک 7 /  نبا  خیرات  و  310 و 311 ، رکاسع 2 /  نبا  خیرات 
زین  165 هرضنلا 2 /  ضایرلاو  200 ح 1122 ، مود 12 /  پاچ  و  ، 399 1312 ه 6 /  دابآ -  ردیح  پاچ  لامعلا  زنک  رد  بدـنج )  نب  هیحان 

هتـشاد هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  شترـضح  هک  تسا  ییاهرادـید  هباشم  دراوم  هلمج  زا  - 265 تسا .  هتـشگ  تیاور 
نیتسردملا 1 ملاعم  هب  دینک  هعجارم  قیقحت  يارب  تسا و  هدش  هراشا  اهنادب  12 و 13 ) هلداجم /   ) يوجن هیآ  لیذ  رد  ریسافت  رد  و  تسا ، 

راد پاچ  يزودـنق  هدوملا  عیبانی  تاجردـلا ص 167 ، رئاصب   56  / 2 ه ) لاس 1384  فجن  نامعن ،  پاچ   ) یـسوط یلاـما  - 266 . 322 / 
نبا خیرات  ، 484 مالسلا 2 /  هیلع  یلع  مامالا  همجرت  توریب 1395 ه ) پاچ   ) رکاسع نبا  خیرات  - 267 هینامثعلا 1302 ه ص 20 . هقالخلا 

فیصوت حیحص   139 یبهذ 3 /  صیخلت  مکاح و  كردتـسمرد  ثیدح  نیا  - 268 . 392  / 6 لوا )  پاچ   ) لاـمعملا زنک   359 ریثک 7 / 
ترضح لاح  حرش  زاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  ادهع  سانلا  برقا  ناک  باب   17  - 14 مکاح 3 /  كردتـسم  رد  زین  تسا و  هدش 

مود پاچ  لامعلا  زنک  و  ، 112 دئاوزلا 9 /  عمجم  و  ، 348 هبیش 6 /  یبا  نبا  فنصم  رد  و  تسا .  هتـشگ  تیاور  دنج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
لقن لبنح  نب  دمحا  لئاضف  زا  هیصولا  يوجنلا و  ثیدح  باب  همالا  صاوخ  هرکذت  و  بلاط ح 374 ، یبا  نب  یلع  لئاضف  باب  ، 128  / 15

هب رفن  ود  - 270 . 51 ق 2 /  اپورا 2 /  بلاط ط  یبا  نب  یلع  رجح  یف  هللا  لوسر  یفوت  لاق  نم  باب  دعـس ، نبا  تاقبط  - 269 تسا .  هدش 
رقاب و دمحم  ماما  ترضح  باحـصا  هلمج  زا  دمحم و  وبا  هب  ینکم  مساقلاوبا ،  رـسپ  ییحی  اهنآ  زا  یکی  هک  دنـشاب  یم  فورعم  ریـصبوبا 

لاجرلا سوماق  باتک  هب  تسا ،  ریـصبوبا  نیمه  دارم  اـجنیا  رد  دـنتفگ . یم  ریـصبوبا  وا  هب  اـقلطم  هدوب و  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفهج  ماـما 
ردـق هب  اـم  تسا و  ینـالوط  تیاور  نیا  هتبلا   135 یفاو 2 /   152 تاجردـلا ص 151 -  رئاصب  ، 239 یفاک 1 /  - 271 دییامرف . هعجارم 

هب دوش  عوجر  دراد . فالتخا  يردق  ظفل  رد  روبزم  ثیدح  اب  هک  هدش  تیاور  ریصبوبا  زا  زین  رگید  یثیدح  میا .  هدیزگ  رب  نآ  زا  تجاح 
زا يرماعلا  یلالهلا  قداصوبا  سیق  نب  میلس  - 272 . 135 یفاو 2 /  و ص 142 ح 1 ، و ص 154 ح 7 ، تاجردلا ص 149 ح 14 ، رئاصب 

لاجرلا سوماق  تسا  هدرک  كرد  زین  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  ات  همئا  ریاس  هک  تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  باحـصا  هلمج 
لوبق دروم  یعبات و  يدرم  ینابیش ،  نیعا  نب  نارمح  نسحلاوبا ،  ای  هزمحوبا  - 274 . 79 یفاو 2 /  ، 298  - 297 یفاک 1 /  - 273 . 445  / 4

-275 دییامن . هعجارم  ( 413  / 4  ) لاجرلا سوماق  هب  تسا .  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماـما  زا  تسا و  هدوب  ناـنیمطا  و 
ماما باحصا  هلمج  زا  یفوک  یبلک  نب  رمع  صفحوبا ،  - 276 . 132 یفاو 2 /  تاجردلا ص 177 و 186 و 188 و  رئاصب   235 یفاک 1 / 
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 / یفاو 2 تاجردلا ص 184 و 177  رئاصب  136 ؛ یفاک 1 /  - 277 . 12 ثیدحلا 13 /  لاجر  مجعم  تسا ،  هدوب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج 
سوماق تسا ،  هدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماـما  باحـصا  زا  دـهن  ینب  هدرک  دازآ  راـسی  نب  لیـضف  مساـقلاوبا ،  پ 278 - . 133

18 ح راونالاراحب 46 /  ، 172 بوشآ 4 /  رهش  نبا  بقانم  ص 128 ، 1323 ه ) زیربت -   ) یسوط خیش  هبیعلا  باتک  - 279 . 343 لاجرلا 7 / 
سوماق تسا .  هدرک  تیاور  يرایـسب  ثیداـحا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دراد و  ماـن  دـمحم  نب  هللادـبع  یمرـضح ،  رکبوبا  - 280 . 3

نب یسیع  - 282 . 172 بوشآ 4 /  رهش  نبا  بقانم  ، 19 راونالاراحب 46 /  يرولا ص 152 ، مالعا  ، 304 یفاک 1 /  - 281 . 15 لاجرلا 16 / 
ثیداحا هدوب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  باحـصا  زا  دـنتفگ  یم  یمـشاه  وا  هب  هک  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  هللادـبع 

رئاصب يرولا ص 260 ، مـالعا  ح 2 ، یفاک 1/305  - 283 لاـجرلا 276-7/275 . سوماـق  تسا .  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  يرایـسب 
يرولا مالعا  تاجردلا ص 165 ، رئاصب  یفاو 2/82 ، یفاک 1/305 ح 1 ، - 284 یفاو 2/83 . راونالا 46/229 ، راحب  ص 44 ، تاجردلا 

قداص ماما  زا  هدوب و  یفوک  نابیش  ینب  هدرک  دازآ  نیعا  دنزرف  هبردبع ،  وا  مان  نسحلاوبا و  هرارز  - 285 راونالا 46/229 . راحب  ص 260 ،
تاجردـلا ص 158 و رئاصب  - 286 لاجرلا 4/154 . سوماـق  تسا .  هدومن  تاـفوه  لاـس 150  رد  يو  تسا ،  هدرک  تیاور  مالـسلا  هـیلع 
دیفم ص 285، داشرا  یفاک 1/311 ، لوصا  - 288 راونالا 48/22 ح 34 . راحب  ینامعن ص 177 ، هبیغلا  باتک  - 287 180 و 181 و 186 .

دیعـسوبا حایر ،  نب  بلغت  نب  نابا  - 289 ات 9 . تاجردلا ص 164 ح 7  رئاصب  هب  دـینک  عوجر  زین  و  یفاو 2/83 ، و  خیش ص 28 ، تبیغ 
 ، تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  و  رقاب ، ترضح  داجـس و  ترـضح  نوچ  یناماما  زا  هک  تسا  ریرج  ینب  یلاوم  زا  يرکب 
زا ارم  دـیهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  روطچ  تسا :  هتفگ  دنتـساخرب  شنزرـس  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیداحا  تیاور  زا  هک  یناـسک  هب  وا 

یفاک 7/40 ح 1، - 290 دومرف ... ادخ  لوسر  دومرف : خساپ  رد  هکنیا  رگم  مدرکن  یلاوس  وا  زا  هک  دینک  شنزرـس  يدرم  ثیداحا  تیاور 
قودص خیش  لاصخ  - 291 هعیشلا 13/450 ح 1 . لئاسو  بیذهت 9/211 ح 835 ، رابخالا ص 217 ، یناعم  هیقفلا 4/151 ، هرضحیال  نم 

.184 هعیشلا 7 /  لئاسو  ، 64 یسوط 3 /  خیش  راصبتسا  - 292 هعیشلا 16/119 . لئاسو  قودص ص 261 ، خیـش  لامعالا  باقع  ص 124 ،
هیلع رقاب  ماما  زا  ناحط ،  حاـیر  نب  ملـسم  نب  دـمحم  صقوا ،  رفعجوبا  - 294 . 339  - 336 نیتسردملا 2 /  ملاعم  هب  دـینک  عوجر  - 293

 . تـسا يرجه  لاـس 150  رد  شتاـف  و  تسا ،  هدوب  مارحلا ،  لـالحلا و  بوبا  یف  هلاـسم  هئاـمعبرا  باـتک  فـلوم  هدرک و  تیاور  مالـسلا 
زا يو  تسا .  هتفرگ  یـشیپ  شدوخ  مان  رب  شردپ  مان  هک  هدوب  هنیدا  نب  رمع  نب  دمحم  شمان  دنیوگ  یم  - 295 . 378 لاجرلا 8 /  سوماق 

تسا ینابیش  نیعا  نب  ریکب  نب  هللا  یلعوبا  ریکب ، نبا  - 296 . 21 ثیدحلا 13 /  لاجر  مجعم  تسا .  هدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا 
سارفوبا نیعا ،  نب  کلملادـبع  - 297 . 399 لاجرلا 5 /  سوماق  تسا .  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـشاب و  یم  تاـقث  زا  ، 

هتفر ایند  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نامز  رد  تسا و  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  یناـبیش 
وا ات  داد  نامرف  یـسابع  هفیلخ  یقیناود  روصنم  تسا .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدرک  دازآ  بتعم  - 298 . 181 لاجرلا 6 /  سوماق  تسا . 

ملاـعم هب  دـینک  هعجارم  طوبرم  تاـیاور  هظحـالم  يارب  - 299 . 47 لاـجرلا 9 /  سوماـق  تشذـگرد .  رثا  رب  هـک  دـننزب  هناـیزات  رازه  ار 
 . تسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  هک  تسا  یفریـص  یعازخ  سیع  نب  رفاذـع  - 300 . 343  - 339 نیتسردملا 2 / 

لاس هب  مکح  تسا .  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  هک  تسا  یفوک  هبیتع  نب  مکح  - 301 . 295 لاجرلا 6 /  سوماق 
سوماق دنا . هدروآ  ار  وا  ثیداحا  تفلخ  بتکم  رد  حاحـص  باحـصا  تشذگ .  رد  یگلاس  دـنچ  تصـش و  نس  رد  ای 115  ای 114   113

ار مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  تسا ،  یفوک  یمرـضح  ییحیوبا  لـیهک ،  نب  هملـس  - 302 . 292 بیذهت 1 /  و  ، 375 لاجرلا 3 / 
ماما مالـسلا و  هیلع  رقاـب  ماـما  تسا .  یـسراپ  رگنهآ  زمره  نب  تباـث  مادـقملاوبا ،  - 303 . 439 لاـجرلا 4 /  سوماـق  تسا .  هدرک  كرد 

رد تسا ،  هدرک  توعد  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  ار  مدرم  هک  دندوب  هیرتب ،  زا  هملـس  وا و  و  تسا ،  هدرک  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  قداص 
دالوا اب  جورخ  هب  دقتعم  اهنیا  دنتشاد ، یم  نمشد  ار  هشیاع  ریبز و  هحلط و  نامثع و  دنتـشاد و  لوبق  زین  ار  رمع  رکبوبا و  تماما  هک  یلاح 

رب هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دالوا  زا  مادک  ره  دندرک  یم  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  هدوب و  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
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ملاعم - 305 یشاجن ص 279 . لاجر  - 304 . 289  - 287 سوماق 2 /  دنتـسناد . یم  ماما  درک ، یم  جورخ  دـندیروش و  یم  نامز  مکاـح 
هدرک فیلات  زین  یباتک  هدرک و  تیاور  قداـص  ماـما  زا  تسا .  یفوک  یقیلاوج  دـمحموبا  ملاـس ،  نب  ماـشه  - 306 . 344 نیتسردملا 2 / 

سوماق تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  مظاک و  قداص و  ماما  زا  يزارف  ناـمثع  نب  داـمح  - 307 . 357 لاجرلا 9 /  سوماـق  تسا . 
لـصا رد  يدادغب ،  يرتخب  نب  ضفح  - 310 دـیفم ص 26 . یلاما  - 309 دـیفم ص 257 . داشرا  ، 53 یفاک 1 /  - 308 . 379 لاجرلا 3 / 

لاجرلا 3 سوماق  دشاب . یم  زین  یباتک  ياراد  تسا و  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  هک  تسا  یـصاخشا  هلمج  زا  هفوک ، 
هدمآ  109 ریثک 8 /  نبا  خیرات  436 و  ءالبنلا 2 /  مالعا  ریس  رد  هریرهوبا  لاح  حرش  - 312 380 ص 86 . هعیشلا 3 /  لئاسو  - 311 . 355 / 

 . فلخ هدام  هغللا  هیاهن  - 313 . 105  - 104 ریثک 3 /  نبا  ریسفت  هب  دوش  عوجر  دشاب . یم  ریثک  نبا  لقن  قباطم  ثیدح  نیا  ظافلا  تسا و 

ات 388  314

دیقفلا هرضحی  نم ال  36 و  فجن 2 /  پاچ  رابخالا ، نویع  و  رابخالا ص 374 و 375 ، یناعم  - 315 فلخ .  هدام  بغار ،  تادرفم  - 314
باب يزمرهمار ،)   ) لصافلا ثدـحملا  هب :  دوش  هعجارم  افلخ  بتکم  رداصم  زا  و  152 ح 7 . راونالراحب 2 /  420 و   / يرافغ 4 ربکا  یلع 

ص 48 مود ،  پاچ  ثیدحلا  يوار  لضف  باب  یمـساق )   ) ثیدحتلا دعاوق  و  ص 163 ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  لقانلا  لضف 
نبا  ) ملعلا نایب  عماج  هلآ 30 ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ءافلخ  ثیدحلا  باحصا  نوک  باب  يدادغب )  بیطخ   ) ثیدحلا باحصا  فرـش  و 

يدنه یقتم   ) لامعلا زنک  و  ، 233  / 10 دیعس ، وبا  زا  لقن  هب  یطویس )   ) ریبکلا حتفلا  و  ، 81 1 میعنوبا )   ) ناهبصا رابخا  و  ، 55  / 1 ربلادبع )
پاچ سابع ،  نبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  لقن  هب  هباتکلا ،  بادآ  ثیدـحلا و  هیاور  لصف  ملعلا ،  بادآ  باب  ملعلا ،  باـتک  ( 

 ، هلها فرش  ثیدحلا و  ملع  فرش  باب  ضایع )  یـضاق   ) عاملالا و  ح 1407 ، ، 181 و 1 /  ح 1086 و 1127 ، 128 و 133 ،  / 10 مود ، 
نیب مکحاف  ضرالا  یف  هفیلخ  كاـنلعج  اـنا  دواد  اـی  - 317 دریگ . یم  ماـن  یعرـش  تقیقح  هقف  لوـصا  ملع  رد  هک  هـچنآ  - 316 ص 11 .

ثحب تاحلطـصم  باب  فلوم )  رگید  رثا   ) نیتسردملا ملاعم  لوا  دلج  رد  - 319 هفیلخ .  ضرالا  یف  لـعاج  ینا  - ... 318 قحلاب .  سانلا 
دقعنا امم  وهف  هلبق ،  نم  دـعب  همامالا  داـقعنا  اـما  و  - ) 320 تسا .  هدـمآ  هفیلخ  حالطـصا  نوماریپ  يرتح  رـشم و  ثحب  هقالخلا  هماـمالا و 

اهب دـهع  ضر ،)   ) رکبابا نا  امهدـحا : امهورکانتی : مل  امهب و  نوملـسملا  لمع  نیرمالا  هتحـص ،  یلع  قافتالا  عقوو  هزاوج  یلع  عاـمجالا 
رصم 1386 مود  پاچ   25 یلبنح /  یلعیوبا  رصم 1393 ه  موس ،  پاچ   10 يدروام /  هدهعب . )  هتماما  نوملسملا  تبثاف  ضر )   ) رمع یلا 
-321 نک 1386 ه . دابآردیح  پاچ  44 و 55 ، یمالسا /  تموکح  روتسد  كولملا ،  كولـس  ناهبزور :  یـضاق  هب  دینک  هعجارم  زین  ه و 

لصا  23 یلعیوـبا /  7 و  يدروام /  هعبرالا .)  اضرب  مهدـحا  اهدـقعی  وا  اهدـقع ، یلع  نوعمتجی  هسمخ  هماـمال ،  مهنم  هب  دـقعنت  نم  لـقا  )
7 يدروام /  - 322 43 و 44 . كولملا /  كولـس  هب  دینک  هاگن  زین  و  دیامن . یمن  رکذ  ار  فلتخم  لاوقا  اما  دـنک ، یم  دای  ار  مدرم  باختنا 
 : يدروام - 323 نارهت .  مراهچ ،  پاچ   139  - 78 ابـس 1 /  نب  هللادبع  هب :  دـینک  هاگن  نآ  ثداوح  هفیقـس و  دروم  رد  رتشیب  عالطا  يارب 

-325 . 4 هسایسلا 1 /  همامال و  و  ، 200 يدوعسم 2 /  38 و  يربکلا ج 2 ق 2 /  تاقبط  - 324 . 7 هینیدلا /  تایالولا  هیناطلـسلا و  ماکحالا 
هفیلخ و راص  یتح  فیـسلاب  مهیلع  بلغ  نم  و  - ) 326 دینیب . رصم 1393 ه  پاچ  ، 7 هیناطلـسلا /  ماکحالا  يدروام :  رد  ار  لاوقا  نیا  همه 

كولس - 327 . 23 یلعی /  وبا  ارئاج . ) وا  ناکارب  اـماما ، هاریـال  تیبی و  نارخـالا  مویلا  هللااـب و  نموی  دـحال  لـحی  ـالف  نینموملاریما ،  یمس 
رمالا باب  ، 22  - 20 ملسم 6 /  حیحص  - 329 . 15 يدروام /  - 328 نک .  دابآ  ردـیح  پاچ  ، 47 یمالسا /  تموکح  روتـسد  كولملا ، 

رصم 1334 ه ج  ، 22  - 60 هعامجلا 6 /  موزلب  رمالا  باـب  ملـسم ،  - 330 هرهاق .  رهزالا  نادـیمب  حـیبص  یلع  دـمحم  چ  هعامجلا ،  موزلب 
،229 هعامجلا 12 /  میرلب  رمالا  باب  ملسم ،  رب  يرون  حرش  رصم 1334 ه 332 - ج  ، 22  - 60 هعامجلا 6 /  موزلب  رمالا  باب  ملسم ،  - 331
و دعب ؛ 146 و 147 و 148 و 149 و  دنـسملا 2 /  شماع  یلع  لامعلا  زنک  بختنم  و  159 ؛ . 158 یقهیب 8 /  ننـس  هب :  دینک  هعجارم  زین  و 
،488 يذم 4 / رتو  ح 4758 و 4762 ، 242 و 241 ، دواد 4 /  وبا  و  ، 202 114 و 4 126 ،  / 3 93 و 306 و 381 و 488 ، دمحا 2 /  دنسم 
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.73 ءایبنا /  - 337 . 1 قالط /  هسفن  دقف  هللا  دودح  دـعتی  نم  و  - 336 . 124 هرقب /  - 335 . 124 هرقب /  - 334 . 59 ءاسن /  - 333 ح 2199 .
هرامـش 1 تسویپ  هب  هیآ  نیا  هراـبرد  رتـشیب  قیقحت  و  نوـیوغل ،  نیرـسفم و  رظن  زا  عـالطا  يارب   33 بازحا /  - 339 . 24 هدجـس /  - 338

شیمارگ رتـخد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا : دـنترابع  هـک  دنـشاب  یم  موـصعم  هدراـهچ  ناـمه  دارفا  نـیا  - 340 دـینک . هعجارم 
3 و 4. مجن /  - 342 دینک . هعجارم  فلوم  رثا  ءاسک  ثیدح  هلاسر  هب  - 341 مالسلا .  هیلع  ماما  هدزاود  مالسلا و  هیلع  ارهز  همطاف  ترضح 
 : هب دینک  عوجر  كرادم  هیقب  هب  یبایتسد  يارب  . 148 ، 109 كردتسملا 3 /  رصم 1334 ه 344 - پاچ  و 123  ، 122 ملسم ج 7 /  - 343

،4  - 2 ملسم 6 /  - 347 . 12 فاقحا /  17 و  رجح /  - 346 ح 3786 . ، 662 يزمرت 5 /  - 345 يوبنلا .  ثیدحلا  ظافلال  سرهفملا  مجعملا 
ح ، 501  / 4 دنه ، پاچ  ، 45 يذمرت 2 /  فالختسالا ،  باب  ماکحالا ،  باتک  ، 81 يراخب 9 /  و  شیرقل ،  عبت  سانلا  باب  هرامالا ،  باتک 
86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 92 و دمحا 5 /  دنـسم  و  دیمحلادبع ؛ نیدلا  ییحم  دمحم  107 چ  ، 106 دوادوبا 4 /  و  رـصم ؛ پاچ  ، 2225

مشاه نم  نطبلا  اذه  یف  اوسرغ  شیرق ،  نم  همئالا  نا  - ) 348 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و99 و 100 و 101 و 106 و 107 و 108 .
و دمحا 1/398 و 406 . دنسم  - 349 حلاص .  یحبص  قیقحت  ص 201 ، هبطخ 144 ، مهریغ )  نم  هالولا  حلصتال  مهاوس و  یلع  حلـصتال  ، 

مود پاچ   20  / هقرحملا قعاوصلا  و  دنـسملا ، شماه  رد  زنکلا 5/312  بختنم  و  لامعلازنک 3/26 و 27 ، نیحیحصلا 4/501 و  كردتسم 
.68  - 69 يذمرت 9 /  ننس  حرش  - 350 ناتسکاپ .  پاچ   10  / ءافلخلا خیرات  و  ریغصلا 1/75 ، عماجلا  دئاوزلا 5/190 و  عمجم  وه   1385

زامن هبطخ  لهچ  رد  درم  نیا  - 352 339 و 341 . يراخبلا 16 /  حیحص  حرـش  یف  يرابلا  حته  و  ، 201 ملسم 12 /  رب  يوون  حرـش  - 351
ینمشد ضغب و  هک  تسا  لاس  لهچ  نم  تفگ :  یم  ترضح  نآ  نادناخ  هب  دوخ  داتسرفن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  هعمج 

 . ناتسکاپ پاچ  ، 16 ءافلخلا /  خیرات  رصم +  پاچ   19 هقرحملا /  قعاوصلا  - 353 79 و 80 . بهذـلا 3 /  جورم  منارورپ .  یم  لد  رد  ار 
.249 هیاهنلا 6 /  هیادبلا و  ریثک  نبا  - 355 . 12 ءافلخلا /  خیرات  و  202 ؛  - 203 ملسم 12 /  حرش  يرون :  و  و 341 ؛ يرابلا 16 /  حتف  - 354

ینعی رصم 1334 ه  پاچ   4 ملسم 6 /  لقن  قبط  - 358 توریب .  تسفا  پاچ   250 هیاهنلا 6 / هیادبلا و  - 357 . 341 يرابلا 16 /  حتف  - 356
هب هدـش و  هداد  ینعم  رییغت  تسا  تیاور  نتم  رد  هک  نید  هملک  عـقاو  رد  دنـشاب و  هفیلخ  نـت  هدزاود  اـت  دـنام  دـهاوخ  اـپ  رب  نـید  هـشیمه 

حتف - 361 . 340 يرابلا 16 /  حـتف  هب :  دـینک  هعجارم  - 360 . 340 يرابلا 16 /  حـتف  - 359 تسا .  هتـشگ  ریـسفت  يرادمامز  تموکح و 
338 و يرابلا 16 /  حتف  - 363 رـصم . مود  پاچ   21 هقحرملا /  قـعاوصلا  - 362 رـصم . لوا  پاچ  ، 341 يراخبلا 16 /  حرـش  یف  يرابلا 
ثیداحا 164 و 165 و لماعلا 13/27 . زنک  ثیداحا 164 و 165 و 166 365 - لماعلا 13/27 . زنک  - 364 . 202 يوون 12 /  حرشو  339 ؛
 / لامعلا 13 زنک  4 ؛ ملسم 6 /  - 368 ح 162 . ، 27 ملسم 6 /  حیحص  ثیداحا 164 و 165 و 166 367 - لماعلا 13/27 . زنک  - 366 166

یلع ترـضح و  نآ  دوخ  نآ  رد  هک  شیوخ  هناخ  زا  ار  توعد  ربمایپ  هک  تسا  يراب  نیلوا  نیا  - 370 . 214 ءارعش /  - 369 ح 162 . ، 27
هدوب هلآ  هیلع و  هللا  لص  ربمایپ  هناخ  رد  مالـسا  تثعب  زا  دعب  موس  لاس  رد  زور  نیا  ات  تسا .  هدرب  نوریب  دـندرک . یم  یگدـنز  هجیدـخ  و 

هللا لص  ربمایپ  نتفگ  نخـس  زا  شیپ  هک  یماـگنه  نینچ  رد  هک  تسا  لوقعم  - 371 دـنا . هدوب  هناخ  نیا  دارفا  نیمز  يور  ناناملـسم  اهنتو 
ترضح نامه  مینیب  یم  هک  تساذل  و  دیوگب . يزیچ  دیابن  يو  هدومن ،  یثنخار  مالک  رثا  و  تسا ،  هدرک  بیذکت  ار  وا  یـسک  هلآ  هیلع و 

ریزو نوراه  هکناـنچمه  - 372 دـنک . یم  توکـس  دـیوگ ، یم  نایذـه  درم  نیا  رجهیل :) لـجرلا  نا   : ) تفگ هـک  زین  رمع  نخـس  ربارب  رد 
یسوم انیتآ  دقلو  . ) 32  - 29 هط /  يرما )  یف  هکرشا  يرزا و  هب  ددشا  یخا  نوراه  یلها  نم  اریزو  یل  لعجاو   : ) میرک نآرق  دوب . یسوم 

رـصم فراعملاراد  پاچ  ، 321 كولملا 2/319 ، لـسرلا و  خـیرات  يربط :  - 373 . 35 ناقرف /  اریزو ) نوراه  هاـخا  هعم  اـنلعج  باـتکلا و 
زا دوصقم  - 374 یبرعلا .  باتکلاراد  پاـچ  ، 41  - خـیراتلا 2/42 یف  لـماکلا  ریثا : نبا  و  74 ؛ يربط 19/75 -  ریـسفت  يدـالیم و   1968

کی غالبا  رومام  طقف  دوخ  رمع  مامت  رد  یبن  کی  تسا  نکمم  دراد . توافت  ینعم  رد  توبن  اب  هک  دـشاب  یم  تلاسر  اـجنیا  رد  يربماـیپ 
یهلا تعیرش  غیلبت  رومام  ( 64 ءاسن /   ) میرک نآرق  صن  هب  تلاسر  ماقم  بحاص  یلو  دشابن ؛ اراد  ار  يرگید  هفیظو  هنوگچیه  دشاب و  مایپ 
عمجم ، 24 یئاسن /  صئاـصخ  : 356 دمحا 5 /  دنـسم  - 375 تسوا .  نووش  زا  زین  هعماـج  ینارمکح  اذـل  دـشاب ، یم  هعاـطلا  ضرتـفم  و 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 : يرگید ترابع  رد  ، 360 یسلایط 11 /  دنسم  - 377 . 128 دئاوزلا 9 /  عمجم  - 376 . 212 . 207 لامعلاازنک 12 /  و  : 127 دئاوزلا 9 / 
لاح حرـش  هب  دوش  عوجر  - 380 . 55 هدئام /  - 379 . 109 دـئاوزلا 9 /  عمجم  و  94 ؛ هباغلا 5 /  دسا  - 378 يدـعب .  نینموملا  یلو  کنا 
يو تسا .  هّللادبعوبا  شا  هینک  یملـسا ،  هّللادبع  نب  ةدـیرب  - 382 . 37 بازحا /  - 381 هباصالا .  و  هباغلادـسا ،  باعیتسالا و  رد : ناـملس 
اجنآ هب  هرـصب  رهـش  يانب  نامز  رد  درک و  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاوزغ  ریاس  دومن و  ترجه  هنیدـم  هب  دـحا  هوزغ  زا  سپ 

هدیرب و ناملس و  ثیدح  ود  دانسا  - 383 هباغلادسا 1/175 . تفای .  تافو  ورم  رد  دومن و  تکرش  ناسارخ  هوزغ  رد  سپس  دومن . ترجه 
رد تسا .  هدش  نرق  دنچ  لوط  رد  هراب  نیا  رد  هک  یتاجاجتحا  راعـشا و  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیاصو  دروم  رد  رگید  ثیداحا 
مرش ءایح و  یقیسوم و  انغ و  ثیداحا  دننام  هتشذگ  ياهثحب  هب  دوش  عوجر  - 384 تسا .  هدمآ  فل )  ؤم  رثا   ) نیتسردملا ملاعم  لوا  ءزج 

 - 72 ج 19 /  - 386 دیئامرف . هظحالم  هرامش 2  تسویپ  رد  دیناوت  یم  ار  دراوم  نیا  زا  هتسجرب  ییاه  هنومن  - 385 رمع . تاقفاوم  نامثع و 
.289  - 288 نارهت 1372 ه 2 /  پاچ  ینیما  موحرم  هتشون  ریدغلا  زا  لقن  هب  - 388 . 40 ج 3 /  - 387 . 75
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