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بیرخت ات  بصغ  زا  كدف ،

: هدنسیون

ییاپوک یسلجم  نیسحمالغ 

: یپاچ رشان 

ام لیلد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

بیرخت ات  بصغ  زا  14كََدف ،

باتک 14تاصخشم 

14میدقت

هلمج دنچ  رد  كََدف   ) 14راتفگشیپ

ترجه متفه  لاس  ثداوح  زا   ) رَبْیَخ گنج  لّوا  17لصف 

[ رَبْیَخ گنج  عوقو  للع  ]17

ساّسح طاقن  هنابش  17لاغشا 

صوُمَق مِعَان و  ياهژد  18حتف 

راّرَف ُرْیَغ  18ٌراّرَک 

!؟ تساجک 19یلع 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  تسد  هب  بَحْرَم  19لتق 

رَبْیَخ هعلق  َِرد  20تاّیصوصخ 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  لئاضف  هب  نمشد  20فارتعا 

كََدف حلص  همدقم  رَبْیَخ  20حتف 

رَبْیَخ 21زورما 

رَبْیَخ ياه  22سکع 

( هلحن تالاؤس   ) هلحن مّود  22لصف 

22هراشا

؟ دوب یسک  هچ  کلم  كََدف » : » لّوا 22لاؤس 

؟ مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  صاخ  کلم  ای  دوب  نیملسم  لاملا  تیب  ءزج  كََدف »  » 22ایآ

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  تیکلام  22لئالد 

نآرق . 122

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


تایاور . 223

رکبابا رارقا  . 324

رمع رارقا  . 424

تّنس لها  ياملع  رارقا  . 524

؟ دوب یسک  هچ  تسد  رد  كََدف »  » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  نامز  رد  مّود : 24لاؤس 

[ دوب مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رایتخا  تیکلم و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  یلص  هللا  لوسر  نامز  رد  كََدف » ]»24

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تیکلام  25لئالد 

نآرق تایآ  . 125

: تایاور . 225

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  یبتک  دنس  . 326

[ مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ِلوُسَر  نِم  ًَۀلِْحن  كَدَِفب  مالسلا  اهیلع  َۀَمِطاِفل  ْبُتُْکا  ]26

رمع طسوت  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  هتشون  ندرک  26هراپ 

كََدف لاوما  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياهششخب  . 427

رکبابا طسوت  كََدف »  » زا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يالکو  جارخا  . 527

كََدف تّیکلم  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياعدا  . 627

نَمَْیا مُا  مالسلاهیلع و  یلع  ترضح  تداهش  . 727

رکبابا دوخ  طسوت  كََدف »  » در همان  نتشون  . 828

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  تیاور  ]28

هعیش بتک  رد  تیاور ] نومضم  ]28

تّنس لها  بتک  رد  تیاور ] نومضم  ]28

فینح نب  نامثع  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  همان  . 928

ءافلخ طسوت  كََدف  ندنادرگرب  . 1028

: تّنس لها  ياملع  رارقا  . 1129

؟ دیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوخ  رتخد  هب  ار  كََدف »  » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  ربمایپ  ارچ  مّوس : 30لاؤس 
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30هراشا

میکح میلع و  دنوادخ  رما  . 130

تموکح يرادمامز  . 230

بولق فیلأت  . 330

ءارقف نایاونیب و  هب  کمک  . 430

دنموربآ یگدنز  . 531

؟ دنداتفا كََدف »  » بصغ رکف  هب  شنایفارطا  هفیلخ و  ارچ  مراهچ : 31لاؤس 

31لیالد

تموکح نافلاخم  هب  هوشر  . 131

هجدوب دوبمک  . 231

مالسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  يداصتقا  تردق  زا  سرت  . 331

؟ تفالخ بصغ  ای  كََدف  بصغ  يدنب ]: عمج  ]32

؟ دنک مکحم  ار  تموکح  ياههیاپ  هک  دوب  ياهزادنا  هب  كََدف »  » دمآرد ایآ  مجنپ : 33لاؤس 

: نآ رایسب  دمآرد  و  كََدف »  » تعسو 33لئالد 

يرانید رازه  داتفه  هراجا   - 133

رفن هس  نیب  كََدف  میسقت   - 233

مالسا هاپس  زیهجت   - 333

كََدف رهش   - 433

: مشش لاؤس  33همدقم 

؟ دوب حیحص  يرما  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  رکبابا  نتساوخ  دهاش  ایآ  مشش : 34لاؤس 

: 34خساپ

[ دشابیم مالسا  عرش  نیناوق  اب  فلاخم  راک  نیا  ]34

[ لیالد ]34

: دیلاوذ نوناق  . 134

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


: مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تمصع  . 235

: یضاق ملع  . 335

: هباحص زا  نت  ود  اب  هفیلخ  یلبق  دروخرب  . 436

: متفه لاؤس  36همدقم 

؟ دنک در  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوهش  تشاد  قح  رکبابا  ایآ  متفه : 36لاؤس 

: لّوا 36هتکن 

[ وا تداهش  ندرک  در  نَمَْیا و  مُا  لوا  دهاش  ]37

[ وا تداهش  ندرک  در  مالسلاهیلع و  یلع  مود  دهاش  ]37

[ دوب مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تداهش  ّدر  نیرتگرزب  زا  ]37

[ رکبابا هابتشا  نیا  لئالد  ]37

: هلهابم همیرک  هیآ  . 137

: ریهطت همیرک  هیآ  . 237

ربکا قیّدص  . 337

تسوا اب  هشیمه  قح  . 438

تمایق ات  نآرق  اب  هارمه  . 538

یضاق نیرتالاب  . 638

: مّود 38هتکن 

: مّوس 39هتکن 

تاکن 40نیرخآ 

[ كََدف ثرا  هلأسم  هب  مالس  اهیلع  همطاف  ترضح  لالدتسا  تلع  ]40

ثرا ياعّدا  مّوس  40لصف 

؟ درک مورحم  ثرا  زا  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دوشیم  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح هب  کسمت  اب  ایآ  لّوأ : 40لاؤس 

40باوج

« ُثِّرَوُن ال   » ثیدح رب  لاکشا  41هدراهچ 
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دراد ضراعت  نآرق  اب  ربخ  نیا  هک ] تسا  نیا  تیاور  لاکشا  نیرتمهم  ]41

؟ دنکیم تلالد  ءایبنا  ندراذگ  ثرا  رب  هدش ، رکذ  تایآ  ایآ  مّود : 42لاؤس 

؟ دز صیصخت  ار  نآرق  دوشیم  ربخ  نیا  اب  ایآ  مّوس : 43لاؤس 

؟ دنک مکح  دوب  هدمآ  تسد  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  تیاور  ندینش  اب  هک  دوخ  ملع  اب  تسناوتیم  تواضق  دنسم  رد  رکبابا  ایآ  مراهچ : لاؤس 

؟ دشاب وا  ياعدم  تحص  رب  لیلد  دناوتیم  نامز  نآ  مدرم  هباحص و  فرط  زا  كََدف ) بصغ  نایرج  رد   ) رکبابا رب  لاکشا  داریا و  مدع  ایآ  مجنپ : 44لاؤس 

44خساپ

[ تسا هدوبن  اهنآ  تیاضر  لیلد  مدرم  توکس  هکنیا  لیالد  ]44

نامز نآ  مدرم  یتوافتیب  . 144

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللالوسر  ياهتنس  رییغت  رب  مدرم  نتفرگن  لاکشا  . 245

تموکح زا  تشحو  سرت و  . 345

[ حیضوت ]45

مالسلاهیلع یلع  ترضح  لتق  45هشقن 

[ رگید هتکن   2]46

تسا هدرک  لقن  ار  نآ  رکبابا  طقف  تسا و  دحاو  ربخ  تیاور  46نیا 

رمع نامز  رد  بلطملادبع  نب  سابع  یلع و  ترضح  47هعزانم 

؟ نآ رب  نادهاش  ای  ُثِّرَوُن » ال   » ربخ نایوار  دعس  ریبز و  فوع ، نب  نمحرلادبع  نامثع ، مشش : 49لاؤس 

[ خساپ ]50

ابیز هتکن  50ود 

[ حیضوت ]50

خیرات هاگداد  50نیرتیئانثتسا 

تسا قساف  ربخ ، 50يوار 

؟ درکن نایب  شرتخد  يارب  ار  نآ  ارچ  دوب ، هقدص  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لاوما  رگا  متفه : 51لاؤس 

51خساپ

. دزادنایم کش  هب  ار  ناسنا  نآ ، هب  کّسمت  و  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح تّحص  رد  یمالسا ، ماکحا  هب  رمع  رکبابا و  52لهج 
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ُثِّرَوُن ثیدح ال  رد  رکب  یبا  تایاور  52بارطضا 

ثیدح لقن  زا  وا  یهن  ُثِّرَوُن و  ثیدح ال  هب  رکبابا  لمع  ندوب  53داضتم 

؟ دنتشاد تنوکس  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياههرجح  رد  لیلد  هئارا  نودب  وا  زا  دعب  ربمایپ  نارسمه  ارچ  دسریمن ، ثرا  تسا و  هقدص  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لاوما  رگا  متشه : لاؤس 

؟ دندش نفد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هرجح  رد  یقح  هچ  اب  رمع  رکبوبا و  مهن : 53لاؤس 

[ خساپ ]53

رگید 55ياهتکن 

؟ دیدرگ ضقن  سابع  ینب  هیماینب و  ءافلخ  هصفح ، هشیاع ، نامثع ، رمع ، رکبابا ، طسوت  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح ارچ  مهد : 55لاؤس 

رکبابا . 155

رمع . 255

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نانز  نامثع و  . 355

هشیاع . 456

خیرات لوط  رد  افلخ  طسوت  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح ضقن  -[ 5]57

[ دش عنام  رمع  یلو  درک …  راذگاو  ترضح  نآ  هب  ار  كََدف »  » اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  جاجتحا  را  سپ  رکبوبا )  ) يوار دوخ  طسوت  ثیدح  ضقن  ]

تافالتخا نیا  زا  ياهنومن  کنیا  57و 

نومأم نامز  رد  كََدف »  » رما رد  ءاملع  يرفن  رازه  هسلج  60لیکشت 

؟ دنادرگنرب ار  كََدف »  » دوخ تموکح  نامز  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ارچ  مهدزای : 61لاؤس 

: تموکح يرادمامز و  نامز  رد  یتح  ناشیا ، هّیقت  . 161

. میریگیمن سپ  هدش ، بصغ  ام  زا  ملظ  يور  زا  هک  ار  يزیچ  تیب ، لها  ام  . 262

. دنریگب سپ  زاب  هداد ، رفیک  ار  شبصاغ  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  دنتشاد  تهارک  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  . 363

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يارب  كََدف  يّدام  دعُب  ندوب  شزرایب  . 463

رمع هنامرشیب  ياهتراسج  رکبابا و  زا  كََدف »  » در همان  63نتفرگ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  تسد  هب  كََدف »  » نیبصاغ 66يازج 

( یلاوع  ) هناگتفه ياهغاب  مراهچ  66لصف 

( هعبّسلا طئاوحلا  وأ  یلاوع   ) هناگتفه ياهغاب  رب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  66تّیکلام 
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: یخیرات بتک  رد  غاب  تفه  نیا  67یماسا 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هبلاطم  یلاوع و  67بصغ 

هّیکََدف هبطخ  مجنپ  68لصف 

ءاملع بتک  رد  هّیکََدف  68هبطخ 

68هراشا

تّنس لها  ءاملع  68زا 

هعیش ءاملع  69زا 

هّیکََدف هبطخ  69كرادم 

(231 ( ) كََدف بصغ  زا  سپ  مدرم  لباقم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  جاجتحا   ) هّیکََدف هبطخ  70نتم 

[ هبطخ داریا  يارب  دجسم  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تکرح  ]70

دنوادخ رکش  دمح و  . 170

دنوادخ تّینادحو  هب  تداهش  . 270

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  تلاسر  هب  تداهش  . 371

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  تلع  . 471

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلحر  . 571

نآرق زا  تیعبت  هب  مدرم  رما  . 672

یهلا ماکحا  هفسلف  . 772

متسه مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  رتخد  همطاف  نم  دینادب  مدرم  يا  . 873

دیدش زیزع  مردپ  طسوت  هک  دیدوب  لیلذ  فیعض و  یمدرم  امش  . 973

؟ دیدوب ام  رب  اهالب  لوزن  رظتنم  دیدرکیم و  رارف  امش  دوب و  نآ  هدننک  شوماخ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اهگنج  ماگنه  رد  . 1073

دیدش تسپ  هیامورف  ناطیش  کی  وریپ  ربمایپ  زا  دعب  ارچ  . 1174

مینکیم ربص  دراد  مکش  رد  ياهزین  هک  یسک  دننام  امش  ياهتراسج  لباقم  . 1274

مالسا یمارگ  لوسر  شردپ  زا  ندرب  ثرا  يارب  نآرق  تایآ  هب  لالدتسا  . 1375

هدننک رادیب  لاؤس  هس  . 1475
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!؟ دینکیم یتسس  نم  ّقح  رد  ارچ  دندومرف : هدنکفا و  رظن  راصنا  يوس  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هاگنآ  . 1576

دیریگب سپ  زاب  ارم  قح  هک  دیراد  ار  نآ  یماظن  تردق  امش  . 1676

تسا هدرک  نیشن  هناخ  ار  امش  یبلطهافر  هک  امش  رب  رادشه  . 1777

: دومرف نینچ  رکبوبا  خساپ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  . 1878

: دومرف هدرک  مدرم  هب  يور  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  . 1979

: دومرف دومن و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  ربق  هب  يور  سپس  . 2079

: دومرف الوم  هب  تفرگ  رارق  دیسر و  هناخ  هب  ترضح  یتقو  دنک . عولط  وا  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  لامج  ات  دوب  وا  راظتنا  رد  هناخ  رد  رب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تشگرب و  هناخ  هب  دش و  تکاس  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  سپس  . 21

هبطخ نیا  تمظع  هرابرد  ناگرزب  ءاملع و  80راتفگ 

هّیکََدف راعشأ  مشش  81لصف 

« راگزاس اضرمالغ  جاح   » مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  81هبطخ 

« ینادرم یلع  دّمحم   - » هّیکََدف 84هبطخ 

« راگزاس اضرمالغ  جاح   - » هفیقس ریدغ ، 88كََدف ،

« دّیؤم اضر  دّیس  جاح   - » كََدف 89دودح 

« دیؤم اضر  دّیس  جاح   - » 90كََدف

« يروباشین هدیلوژ  نسح   - » كََدف یلیس ، 90هچوک ،

« نایچیاچ هَّللا  بیبح   - » 90كََدف

« لدشوخ  - » مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  90جاجتحا 

« ینادمه يدزیا  ریما   - » كََدف 92تشذگرس 

كََدف ِزورما  متفه  93لصف 

[ یمالسا يروهمج  يامیس  رد  كََدف »  » نیمزرس هب  یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  رفس  شرازگ  ]93

یمالسا يروهمج  همانزور  رد  كََدف  يهلأسم  94حرط 

كََدف ءایحا  يارب  94ياهمدقم 

. میاهدیسر كََدف »  » هب ام  زیزع ، 95يارهز 

هلاقم نیا  97ياههتکن 
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نارهت هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  كََدف  هلأسم  97حرط 

[ كََدف رب  ياهچخیرات  همدقم و  ]97

دندنادرگ زاب  دنتفرگ و  ار  كََدف  راب  راهچ  تسیب و  100افلخ 

كََدف هب  رفس  101شرازگ 

ینارنخس نیا  هتسجرب  102ياههتکن 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  لّوا  هکبش  اب  103وگتفگ 

ّجح تاقیم  همانلصف  رد  كََدف  هلأسم  106حرط 

یناجنسفر یمشاه  هَّللا ، ۀیآ  ترضح  طسوت  مق  هیملع  هزوح  نیسردم  مرتحم  هعماج  هیسالجا  رد  كََدف »  » هب رفس  106شرازگ 

كََدف ات  افص  108زا 

هبنشود 20/3/1387 كََدف ، زا  110یشرازگ 

كََدف رد  یناریا  هورگ  نیتسخن  روضح  زا  انریا »  » ناریا یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  111شرازگ 

«: سراف يرازگربخ   » روشک ناتسا  رد 7  كََدف » غاب   » سکع ياههاگشیامن  111ییاپرب 

 … ام 112تیلوئسم 

112تاداهنشیپ

كََدف هقطنم  113ریواصت 

تشون 113یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  120هرابرد 
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بیرخت ات  بصغ  زا  كَدَف ،

باتک تاصخشم 

. یئاپوکیـسلجم نیـسحمالغ  بیرخت /  اـت  بـصغ  زا  كدـف  روآدـیدپ : ماـن  ناوـنع و   1344 نیـسحمالغ ، ییاپوک ، یـسلجم  هسانـشرس :
7-481-397-964-978 لایر :  40000 کـباش : یگنر .)  ) روـصم 290 ص :. يرهاظ : تاصخـشم  ام 1389 . لیلد  مق : رـشن : تاصخـشم 
: تشاددای تسا . كدف )  ) يدوعس ناتسبرع  هب  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  هارمه  هب  یناریا  یهورگ  رفـس  زا  یـشرازگ  هارمه  هب  تشاددای :
(، س  ) ارهز همطاف  عوضوم : سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای : مود . پاچ  تشاددای : 307 ص .).  ) ام 1388 لیلد  مق : یلبق : پاچ 

يدنب هدر  BP27/25/م26ف4 1389  هرگنک : يدنب  هدر  كدـف  عوضوم : كدـف  هبطخ  عوضوم : اههبطخ  11ق --  ترجه -  زا  لـبق  8 ؟
2090629 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :

میدقت

هقیّدـص مالـسلاهیلع و  بلاطیبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ترـضح  ءاـیبنألا ، متاـخ  هاگـشیپ  هب  میدـقت 
كَدَف نیبصاغ  زا  هدنریگ  ماقتنا  ملاع ، یجنم  صخألاب  مالّسلا  مهیلع  هعیش  مولظم  موصعم و  ناماما  اهیلع و  هَّللا  مالـس  ارهز  همطاف  يربک ،

ءادفلا همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأ  انحاورأ و  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀّجح  مظعألا ، هَّللا  ۀّیقب  ترضح 

هلمج دنچ  رد  كَدَف   ) راتفگشیپ

هنیمز رد  یلامجا  یهاگآ  کی  ات  مینک  نایب  امـش  تمدخ  هصالخ  یلک و  تروص  هب  ار  كَدَف »  » يارجام میراد  رظن  رد  تمـسق  نیا  رد  ام 
رد دیئامرف . هعجارم  باتک  نتم  هب  نآ  ذخآم  عبانم و  اب  هارمه  نآ  نوماریپ  ياهثحب  بلاطم و  لیمکت  يارب  اما  میشاب ، هداد  امـش  هب  كَدَف » »

نایدوهی دنتفرگ  میمـصت  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  قدنخ ، گنج  رد  رافک  اب  دوهی  ندش  تسدـمه  تلع  هب  ترجه  متفه  لاس 
هلیـسو هب  مالـسا و  رکـشل  طسوت  رَْبیَخ ، مکحتـسم  ياهژد  حتف  رَْبیَخ و  گنج  اب  مهم  نیا  هک  دندروآ . رد  مالـسا  ياول  ریز  ار  رَْبیَخ  هقطنم 

، مالسا رکشل  تردق  ربخ  نوچ  كَدَف »  » لها رَْبیَخ ، حتف  اب  نامزمه  تفرگ  ماجنا  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ياهتداشر  اهتعاجش و 
نیا هجیتن  دنداتسرف . مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دزن  هرکاذم  يارب  ار  یهورگ  دوخ  ناج  ظفح  يارب  دندینـش  ار  رَْبیَخ  حتف  رد 

ناونع هب  هقطنم  نایدوهی  دشاب و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ِنآ  زا  نآ ، دمآرد  فصن  و  كَدَف »  » نیمزرـس هک  دش  نینچ  هرکاذم 
گنج و نودـب  هک  ییاهنیمزرـس  هک : تسا  رکذ  هب  مزال  دـنیامن . هدافتـسا  كَدَـف »  » دـمآ رد  رگید  فصن  زا  دـننک و  راک  نآ  رد  رگراـک 

مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  صاخ  کلم  ( 1 « ) ءْیَف  » هیآ قبط  دسرب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تسد  هب  يزیرنوخ 
هیآ دـنوادخ و  روتـسد  قبط  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ایاضق  نیا  زا  دـعب  (. 2  ) دنرادن یّقح  چـیه  نآ  رد  ناناملـسم  ددرگیم و 

، وا هب  یبتک  دنـس  نداد  زا  دـعب  دندیـشخب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ناـشرتخد  هب  ار  كَدَـف » « » هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  : » هفیرش
نامز رد  لاس  هس  تدـم  هب  يرجه  مهد  ات  متفه  لاس  زا  كَدَـف  (. 3  ) دنتفرگ دهاش  هلأسم  نیا  رب  ار  نَْمیَا  مُا  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح 

و دومرف ، تلحر  هَّللا  لوسر  هکنیا  ات  دوب ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  رایتخا  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  تاـیح 
رب و  دنتفرگ ، كَدَف »  » بصغ هب  میمصت  رمع  شقیفر  تروشم  کمک و  اب  دوخ  تفالخ  ماکحتـسا  يارب  و  درک ، بصغ  ار  تفالخ  رکبوبا 

، دیـسر مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هب  ربخ  هک  ینامز  دـندرک . جارخا  كَدَـف »  » زا ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  لیکو  انبم  نیا 
؟ يدرک جارخا  كَدَـف  زا  ارم  لیکو  ارچ  دـندومرف : هداد  رارق  باطخ  ار  رکبوبا  دـندمآ و  دجـسم  هب  دوخ  قح  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  ناشیا 
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متسه مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نیـشناج  نآلا  نم  تسا و  هدوب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  کلم  كَدَف » : » تفگ رکبوبا 
هداد ناشیا  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  ار  یبتک  دنـس  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دشاب . نم  رایتخا  رد  دـیاب  كَدَـف »  » سپ
نیا زا  دعب  (. 4  ) درک هراپ  ار  نآ  سپـس  تخادنا و  نآ  رد  ناهد  بآ  تفرگ  ار  نآ  رمع  یلو  دنداد  هئارا  لیلد  كردم و  ناونع  هب  دـندوب 

هدمآ و دجسم  هب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  نآ  لابند  هب  دنتفر . لزنم  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رمع ، هنامرـشیب  تراسج 
یلاح رد  یتفرگ  وا  زا  ار  همطاف  قح  ارچ  دندومرف : دندوب ) هتسشن  وا  فارطا  دجسم  رد  راصنا  نیرجاهم و  هک  یلاح  رد   ) رکبوبا هب  باطخ 
ندوب کلام  رب  يدوهـش  همطاف  رگا  تسا ، ناناملـسم  قح  كَدَـف » : » تفگ رکبوبا  دوب ؟ كَدَـف »  » کلام هَّللا  لوسر  تایح  نامز  رد  وا  هک 

ام يارب  ادخ  مکح  فالخ  رب  وت  ایآ  رکبابا  يا  دندومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  درادن . یّقح  نآ  رد  ّالا  تسوا و  نآ  زا  كَدَـف  دروایب 
تـسد رد  رگا  رکباـبا  يا  دـندومرف : دـندرک و  هراـشا  دـیلاوذ  نوناـق  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اـجنیا  رد  هن . تـفگ : ینکیم ؟ مـکح 
ياعدا هک  امـش  زا  تفگ  یهاوخیم ؟ دـهاش  یـسک  هچ  زا  وت  مشاـب  هتـشاد  ار  ءییـش  نآ  تیکلاـم  ياـعدا  نم  دـشاب و  يزیچ  ناناملـسم 

رد هَّللا  لوسر  تایح  نامز  رد  تسا و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تسد  رد  كَدَف »  » هک نآلا  ارچ  سپ  دندومرف : ترـضح  يراد  تیکلام 
دیراد ار  كَدَف »  » تیکلم ياعدا  امش  هک  یلاح  رد  یهاوخیم ، دهاش  همطاف  زا  دشابیم ) دیلاوذ  یهقف  حالطصا  هب  و   ) هتشاد فرـصت  نآ 

نیا یلع  ای  تفگ : دـمآ و  رد  نخـس  هب  رمع  دـش و  تکاس  دوب  هدـش  دوخ  هابتـشا  هجوتم  هک  رکبوبا  سپ  (. 5  ) دیروایب دهاش  دیاب  امـش  و 
وت و تسا و  ناناملـسم  نآ  زا  كَدَف »  » ّالا تسامـش و  نآ  زا  كَدَف »  » دـنداد تداهـش  بلطم  نیا  رب  یلداع  دوهـش  رگا  نک . اهر  ار  اهفرح 
ار نآرق  ادخ ، باتک  ایآ  دندومرف : دننک . دوخ  هابتشا  هجوتم  ار  اهنآ  زاب  هکنیا  يارب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  دیرادن . یقح  نآ  رد  همطاف 

ْمُکَرِّهَُطی َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  هَّللا  ُْدیُِری  امَّنِإ  : » ریهطت هیآ  دییوگب  نم  هب  سپ  دـندومرف  ترـضح  هلب ، دـنتفگ : دـیاهدناوخ ؟
یلع ترـضح  تقو  نآ  امـش . هرابرد  دنتفگ : نارگید ؟ هرابرد  ای  تیب  لها  ام  هرابرد  ایآ  تسا ؟ هدش  لزان  یـسک  هچ  هرابرد  ( 6 « ) اریِهْطَت

هچ امش  تسا  هداد  ماجنا  یهابتشا  همطاف  ترضح  هَّللاب ) ذوعن   ) هک دنهدب  تداهش  امش  لباقم  رد  يدوهش  رگا  لاح  دندومرف : مالـسلاهیلع 
نآلا دندومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ناملسم . نانز  ریاس  رب  دودح  ندرک  يراج  لثم  منکیم  يراج  ّدح  وا  رب  تفگ : رکبوبا  دینکیم .

َةَداهَـش َْتِلبَق  َو  ِةَراهَّطلِاب  اَهل  هَّللا  َةَداهَـش  َْتدَدَر  َکَّنَأـِل  دـندومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ّتلع ؟ هچ  هب  تفگ : رکبوبا  يدـش . رفاـک  وت 
وا هیلع  رب  ار  مدرم  تداهـش  ياهدرک و  در  ار  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  ندوب  كاـپ  هب  دـنوادخ  تداهـش  وت  نوچ  ( 7 . ) اهیَلَع ِساّنلا 

کی تداهـش  ياهدومن و  در  دناهداد  رارق  همطاف  ترـضح  کلم  ار  كَدَف »  » هک ادخ  لوسر  ادخ و  مکح  نونکا  هک  روطنامه  ياهتفریذپ .
هب دـندوب  هتـسشن  رمع  رکبوبا و  فارطا  هک  راـصنا  نیرجاـهم و  لاـح  نیا  رد  ياهتفریذـپ . ار  دـنکیم  لوب  دوـخ  ياـپ  تشپ  رب  هک  یبارعا 
هک درک  تباث  اهنآ  رب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اجنیا  ات  دیوگیم . تسار  بلاطیبا  نب  یلع  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : دندرک و  هاگن  رگیدـمه 

، مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  رگید  زور  دشابیم . هابتشا  يرما  همطاف  زا  نتساوخ  دهاش  تسا و  ادخ  لوسر  ادخ و  لوق  ِّدر  همطاف  لوق  ِّدر 
رضاح تداهش  يارب  نَْمیَا  مُا  دندومن ، رضاح  دجسم  رد  تداهش  يادا  يارب  ار  نَْمیَا  مُا  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح  دوخ  قح  تابثا  يارب 
رکبابا رمع و  تسا ، تشهب  لها  نانز  رورـس  همطاف  دومرف : هک  دیاهدینـش  ادـخ  لوسر  زا  ایآ  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : دـش و 

: تفگ نَْمیَا  مُا  میاهدینش . هلب  دنتفگ : تسا ، یتشهب  نز  کی  نَْمیَا  مُا  دومرف : هک  دیاهدینـش  ادخ  لوسر  زا  امـش  ایآ  میاهدینـش . هلب  دنتفگ :
اهفرح نیا  نَْمیَا  مُا  تفگ : رمع  مییوگب . غورد  متسه  یتشهب  نز  کی  هک  نم  تسا و  تشهب  نانز  رورـس  هک  همطاف  تسا  نکمم  ایآ  سپ 
اهیلع همطاف  ترـضح  يهناـخ  رد  نم  تفگ : تداهـش  ماـقم  رد  نَْمیَا  مُا  هاـگنآ  یهدیم !؟ تداهـش  يزیچ  هچ  رب  منادـب  وگب  نک  اـهر  ار 

. نک اطع  ار  نادنواشیوخ  قح  ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  : » دروآ مایپ  دنوادخ  فرط  زا  لیئربج  هک  مدوب  هتسشن  هَّللا  لوسر  روضح  رد  مالسلا 
بلطم نیا  رب  ار  نم  یلع و  ترـضح  دندرک و  اطع  همطاف  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  ترـضح  نآ  لابندب  و 

تداهـش نیا  ِّدر  يارب  اهنآ  اما  دنداد . تداهـش  تروص  نیمه  هب  مه  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نَْمیَا ، مُا  تداهـش  زا  دعب  دنتفرگ . دـهاش 
یلإ ُّرُجَیَف  ّیلَع  اّمأ  َو  تسین  یفاک  نز  کـی  تداهـش  تسا و  نز  کـی  نَْمیَا  مُا  تفگ : رمع  رطاـخ  نیمه  هب  دنتـشادن  تمهت  زج  ياهراـچ 
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ياهتمهت تشز و  ياهفرح  نیا  زا  میربیم  هانپ  ادـخ  هب  ( ) 8 . ) دشکیم شدوخ  يوس  هب  سپ  دربیم  عفن  تداهـش  نیا  رد  یلع  اما  هسْفَن و 
قاقحا يارب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تفالخ ، نیبصاغ  طسوت  نآ  ّدر  هحـضاو و  تاجاجتحا  نیا  زا  دـعب  ادـخ .) ّیلو  هب  غورد 

هدوب و هَّللا  لوسر  کلم  كَدَف »  » هک دینکیم  رارقا  امـش  دندومرف : رمع  رکبوبا و  هب  باطخ  هدومن و  لالدتـسا  رگید  تروص  هب  دوخ  قح 
هب هَّللا  لوسر  مردپ  زا  دـعب  كَدَـف »  » تیکلام سپ  مشابیم ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ثراو  دـنزرف و  اهنت  نم  هک  دـیراد  لوبق 

اهیلع ارهز  ترـضح  باوج  رد  دوب  هدرک  هدامآ  یلالدتـسا  نینچ  يارب  ار  دوخ  لبق  زا  ًارهاظ  هک  رکبوبا  یلو  دـسریم . نم  هب  ثرا  ناونع 
ُنَْحن دندومرف : ترـضح  هک  مدینـش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  نم  تفگ : تسج و  کسمت  یگتخاس  ثیدح  کی  هب  مالـسلا 
نآرق هب  یگتخاس  ثیدـح  نیا  باوج  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  میراذـگیمن . ثرا  ءاـیبنا  هورگ  اـم  ( 9 ( ؛ ُثِّرَُون ءاِیْبنَْالا ال  َرِـشاعَم 

رگم مربن . ثرا  مردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  هدمآ  نینچ  ادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحقیبا  رـسپ  يا  دـندومرف : هدومن و  لالدتـسا 
امهیلع ایرکز  نب  ییحی  تشذگرس  رد  و  دُرب . ثرا  نامیلـس  ترـضح  زا  دواد  ترـضح  ( 10 « ) َدُوواد ُنامیَلُـس  َِثرَو  َو  : » دیامرفیمن نآرق 

زا هک  شخبب  نم  هب  يدنزرف  دوخ  بناج  زا  ایادخ  ( 11 « ) بوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  ًاّیلو  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَف  : » هک هدومرف  لقن  مالسلا 
ْمَأ اـْهنِم  ِیبَأ  َجَرَخَأ  ٍۀَـیِآب  هَّللا  ُمُکَّصَخَفَأ  دـندومرف : ( 12  ) میرک نآرق  زا  هیآ  جـنپ  هـب  لالدتـسا  زا  دـعب  و  دربـب . ثرا  بوـقعی  لآ  زا  نـم و 

دنوادخ ایآ  یِّمَع . ِْنب  َو  ِیبَأ  ْنِم  ِنآْرُْقلا  ِصوُصُِخب  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  ْمَأ  ٍةَدِحاو  ٍۀَِّلم  ِلْهَأ  ْنِم  ِیبَأ  َو  اَنَأ  ُتَْسل  ََوأ  ِناثِراوَتَی  ِنیَتَِّلم ال  َلْهَأ  َّنإ  َنُولوُقَت 
دنربیمن ثرا  رگیدکی  زا  تلم  ود  لها  دییوگیم  هکنیا  ای  و  دشاب !؟ هدرک  ءانثتسا  نآ  زا  ار  مردپ  هک  هداتسرف  ياهیآ  امش  يارب  ًاصاصتخا 

.!؟ دـیتسه رتاناد  مالـسلاهیلع  یلع  میومع  رـسپ  مردـپ و  زا  نآرق  ماع  صاخ و  هب  امـش  ای  میتسین !؟ نیئآ  تلم و  کـی  لـها  مردـپ  نم و  و 
مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نخـس  ثیدح ، نیا  هک  دـندومن  تباث  ناگمه  يارب  نآرق  هب  لالدتـسا  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

بصغ ار  كَدَف »  » ات دهدیم  تبسن  هَّللا  لوسر  هب  غورد  هب  ار  نآ  هک  تسا  رکبابا  دوخ  نخس  نیا  هکلب  دراد . ضقانت  نآرق  اب  نوچ  تسین 
نآرق و تایآ  هب  ندرک  لمع  دـصق  اهنآ  دـناهدز و  رهم  نانآ  ياـهبلق  رب  هدـیدرگ و  رک  بصاـغ  ءاـفلخ  ياهـشوگ  هکنیا  لـثم  اـّما  دـیامن .

لزنم هب  ناشیرپ  یتلاح  مغ و  زا  رپ  یلد  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  و  دنرادن . ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  تاروتـسد 
هب هداد و  هئارا  ار  يدیدج  هار  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  دنتخادرپ . تروشم  هب  هنیمز  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  زاب  دنتـشگزاب و 

ینکیم اعدا  وت  وگب : وا  هب  ورب و  وا  شیپ  دشابن ) وا  رانک  رد  رمع   ) دشاب اهنت  رکبوبا  هک  ینامز  رد  دندومرف : مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
نم هب  ار  كَدَـف »  » هک مدرکیم  اضاقت  وت  زا  نم  دوب و  وت  نآ  زا  كَدَـف »  » رگا لاـح  یتسه ، مردـپ  نیـشناج  ياهتـسشن و  مردـپ  ياـج  هک 

هدمآ و دجسم  هب  نینمؤملاریما  داهنشیپ  يارجا  يارب  ادرف  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ینادرگرب . نم  هب  ار  نآ  هک  دوب  مزال  وت  رب  یـشخبب 
ترـضح ددرگرب . مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  كَدَف  دیاب  هک  تشون  دیدرگ و  میلـست  رکبوبا  هک  دـنتفگ  نخـس  رکبوبا  اب  یتروص  هب 

: تفگ دیسر و  هار  زا  رمع  اما  دوب  ناشناتسد  رد  همان  هک  دندش  جراخ  دجسم  زا  یلاح  رد  هتفرگ و  ار  كَدَف »  » ّدر همان  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
هتـشون نم  يارب  كَدَـف  ّدر  رد  رکبوبا  هک  تسا  ياهمان  دـنداد  باوج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تسیچ ؟ تباـتک  نیا  دّـمحم  رتخد  يا 

ُنِـسْحُْملا ُهُمِْـسا  ٍْنبِإب  ٌۀَِلماح  َْتناک  َو  ِِهلْجِِرب  اهَـسَفَرَف  دندرک . ابا  همان  نداد  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دومن و  بلط  ار  همان  رمع  تسا ،
هب دـگل  اب  رمع  سپ  ( 13 . ) هَقِرَخَف َباتِْکلا  َذَـخَأ  َُّمث  ْتَقَُفن  َنیِح  اـِهنُُذا  ِیف  ٍطُْرق  یلإ  ُرُْظنَا  یِّنَأَـکَف  اـهَمََطل  َُّمث  اـِهنَْطب  ْنِم  َنِسْحُْملا  ْتَطَقْـسأَف 
هب یلیـس  اب  سپـس  درک . طقـس  ار  نسحم  دوب و  هلماح  نسحم  شدـنزرف  هب  وا  هک  یلاح  رد  درک  تراسج  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح 

سپ تسا ، هدـش  هتـسکش  یلیـس  نآ  رثا  رد  مردام  شوگ  رد  هراوشوگ  هک  منیبیم  قداص ) ماما   ) نم ایوگ  دز و  همطاف  ترـضح  تروص 
َتْرََقب امَک  َکَنَْطب  هَّللا  َرََقب  دندومرف : دندرک و  نیرفن  وا  هب  لاح  نآ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هاگنآ  درک . هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع 
دندرک ساسحا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  ینامز  اما  و  يدرک . هراپ  ارم  همان  هک  روطنامه  دنک  هراپ  ار  تمکـش  دـنوادخ  ِیتَفیِحَص .

رب میمصت  رکبابا  رمع و  و  تسا ، هتسب  دوب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  تفالخ  تشگزاب  همدقم  هک  كَدَف  ندنادرگرب  يارب  اههار  مامت 
فیرـشت دجـسم  هب  راصعا  مامت  رد  ناهج  ناناملـسم  مامت  ندرک  رادـیب  مدرم و  رب  تجح  مامتا  يارب  دـنراد ، كَدَـف »  » تفـالخ و بصغ 
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یبرع و نتم  دیناوتیم  امـش  دندومن . داریا  لماک  تغالب  تحاصف و  اب  ياهبطخ  تفالخ  نیبصاغ  راصنا و  رجاهم و  روضح  رد  دـندروآ و 
. دیئامرف هعلاطم  باتک  مجنپ  لصف  رد  ار  هبطخ  همجرت 

ترجه متفه  لاس  ثداوح  زا   ) رَبْیَخ گنج  لّوا  لصف 

[ رَبْیَخ گنج  عوقو  للع  ]

تثعب زا  شیپ  دـنمانیم و  رَبـْیَخ » يداو   » دراد رارق  نآ  ( 14  ) یگنسرف ود  یس  هلصاف  هب  هنیدم  لامـش  رد  هک  ار  يزیخلـصاح  عیـسو  هگلج 
زا دندوب  هتخاس  یمکحم  هناگتفه  ياهژد  هطقن ، نآ  رد  شیوخ  تظافح  تنوکس و  يارب  دوهی  تلم  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 

حالـس و هیهت  تورث و  عمج  تعارز و  روما  رد  اجنآ  نانکاس  تشاد ، یلماک  یگدامآ  يزرواشک  يارب  هقطنم  نیا  كاخ  بآ و  هک  اجنآ 
ناوارف ریلد  رواگنج و  نادرم  اهنآ  نایم  و  دوب ، رفن  رازه  تسیب  رب  غلاب  اهنآ  تیعمج  رامآ  دـندوب و  هدرک  ادـیپ  یلماک  تراهم  عاـفد ، زرط 
قیوشت مالـسا  تموکح  ندیبوک  يارب  ار  برع  لئابق  مامت  هک  دوب  نیا  دنتـشاد ، رَْبیَخ  نایدوهی  هک  یگرزب  مرج  (. 15  ) دروخیم مشچ  هب 
هنیدـم تشپ  هب  ار  دوخ  هدرک  تکرح  ناتـسبرع  فلتخم  طاقن  زا  زور  کـی  رد  رَْبیَخ ، ناـیدوهی  یلاـم  کـمک  اـب  كرـش  هاپـس  دـندرک و 

وا نارای  یناشفناج  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ریبادـت  اب  مجاهم  هاپـس  داد و  خر  قدـنخ )  ) بازحا گنج  هجیتن ، رد  دـندیناسر .
مالـسا زکرم  دنتـشگ و  زاب  رَْبیَخ  هب  رَْبیَخ  ناـیدوهی  هلمج  نآ  زا  دوخ  نطو  هب  دـندش و  قرفتم  قدـنخ ، تشپ  رد  فقوت  هاـم  کـی  زا  سپ 

ار رطخ  نوناـک  نیا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  رَبـْیَخ ، ناـیدوهی  يدرمناوج  اـن  تفاـی . زاـب  ار  دوـخ  شمارآ 
، نیگنـس ياههنیزه  فرـص  اب  رگید  راب  وجارجام ، جوجل و  تلم  نیا  هک  تفریم  نآ  میب  اریز  دـنک . حالـس  علخ  ار  اهنآ  همه  و  دـنیچرب ،

نیئآ هب  تبـسن  دوهی  بصعت  صوصخب  دوش . رارکت  رگید  راـب  بازحا  دربن  هنحـص  و  دـنزیگنارب ، ناناملـسم  دـض  رب  ار  برع  ناتـسرپتب 
يدوهی کی  یلو  دروآیم ، مالسا  كرـشم  رازه  هک  دوب  روک  بصعت  نیمه  يارب  و  دوب ، یتسرپ  تب  هب  شیرق  مدرم  هقالع  زا  شیب  دوخ ،

زکارم نیرخآ  ریخست  يارب  ناناملسم  هک  داد  نامرف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هصالخ  درادرب . دوخ  شیک  زا  تسد  دوبن  رـضاح 
ربهر دومن و  رداص  ار  تکرح  نامرف  داد و  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تسد  هب  يدیفـس  مچرپ  دنوش و  هدامآ  ناتـسبرع  نیمزرـس  رد  دوهی 

(. 16  ) درک يورشیپ  رَْبیَخ  يوس  هب  دوب  اهنآ  نایم  رد  ماظن  هراوس  تسیود  هک  زابرس  دص  شش  رازه و  اب  مالسا  گرزب 

ساّسح طاقن  هنابش  لاغشا 

. ِملاَلَس حیِطَو ، ّقِش ، ةاطسن ، ۀبِیتَک ، صوُمَق ، مِعاَن ، دوب : ریز  رارق  هب  اهنآ  ياهمان  دنتشاد و  یـصوصخم  مان  مادک  ره  رَْبیَخ ، هناگتفه  ياهژد 
رابخا لرتنک  تظافح و  يارب  نینچمه  بَحْرَم ، ژد  دنتفگیم : الثم  دشیم  بوسنم  ژد  نآ  نارادرـس  زا  یکی  هب  یهاگ  اهژد  نیا  زا  یخرب 

نامتخاس زرط  و  دنهد ، شرازگ  لخاد  هب  ار  هعلق  جراخ  نایرج  اهجرب ، نانابهگن  ات  دوب ، هدـش  هتخاس  تبقارم  جرب  يژد ، ره  رانک  رد  ژد ،
(. 17  ) دننک نارابگنس  ار  نمشد  دنتسناوتیم  هریغ  قینجنم و  اب  دندوب و  طلسم  الماک  هعلق  نوریب  رب  اهنآ  نانکاس  هک  دوب  يروط  ژد  جرب و 

الماک ییاذـغ  رئاخذ  بآ و  رظن  زا  اهنآ  رکف  هک  دروخیم  مشچ  هب  روالد  یگنج و  درم  رازه  ود  يرفن ، رازه  تسیب  تیعمج  نیا  نایم  رد 
مامت هک  دوب  نیا  تفرگ  تروص  مکحم  ياهژد  نیا  ریخـست  يارب  هک  يراک  نیتسخن  دنتـشاد . يداـیز  ریاـخذ  اـهرابنا ، رد  و  دوب ، هدوسآ 

یهاگآ راک  نیا  زا  زین  اهجرب  نانابهگن  هک  دـیدرگ  لاغـشا  هنابـش  هنایفخم و  تروص  هب  مالـسا  نازابرـس  هلیـسو  هب  اههار  ساسح و  طاقن 
مالسا دهاجم  ریلد و  نازابرـس  هب  اهنآ  ياهمـشچ  دندمآ  نوریب  اههعلق  زا  يزرواشک  مزاول  اب  رَْبیَخ »  » نازرواشک هک  ناهاگحبـص  دنتفاین و 

لیکـشت یگنج  ياروش  اهژد  لخاد  رد  دـندرب و  هانپ  اهژد  هب  دـندراذگ و  رارف  هب  اپ  تشحو  سرت و  اب  هرظنم  نیا  ندـید  اـب  اـهنآ  داـتفا و 
نارواگنج ناریلد و  دنهد . ياج  رگید  ژد  رد  ار  ییاذغ  رئاخذ  و  اهژد ، زا  یکی  رد  ار  ناکدوک  نانز و  هک  دوب  نیا  اروش  هجیتن  و  دیدرگ .
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. دنگنجب مالـسا  ناریلد  اب  ژد  نوریب  رد  دنیآ و  نوریب  ژد  زا  یـصاخ  عقوم  رد  ژد  ره  نانامرهق  دننک و  عافد  الاب  زا  ریت  گنـس و  اب  هعلق  ره 
کی ریخست  يارب  یهاگ  هک  يروط  هب  دننک  تمواقم  مالسا  دنمورین  شترا  ربارب  رد  هام  کی  تدم  دنتسناوت  هشقن  نیا  اب  يدوهی  ناروالد 

. دمآیمن تسد  هب  ياهجیتن  تفرگیم و  ماجنا  شالت  زور  هد  ژد 

صوُمَق مِعاَن و  ياهژد  حتف 

هک دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ناـسیون  هریـس  خـیرات و  ياـهباتک  عومجم  زا  یلو  درک ، زاربا  عطاـق  رظن  ناوتیمن  رَْبیَخ  دربـن  تاـیئزج  هراـبرد 
عطق رگید  ياهژد  زا  ار  هدـش  هرـصاحم  ژد  طابترا  هک  دـندومنیم  شـشوک  دـندرکیم و  هرـصاحم  کی  کـی  ار  اـهژد  مالـسا  نازاـبرس 

ناگدنمزر ای  دنتـشاد و  ینیمز  ریز  طابترا  رگیدکی  اب  هک  ییاهژد  دنتخادرپیم . رگید  ژد  هرـصاحم  هب  ژد ، نآ  ندوشگ  زا  سپ  و  دنیامن ،
، ناـسیون خـیرات  زا  یهورگ  هدـیقع  هب  تفرگیم . تروص  رتتخـس  اـهنآ  ندوشگ  دنتـساوخیم  رب  هناتخـسرس  عاـفد  هب  اـهنآ  ناروـالد  و 

یکی ندش  هتـشک  تمیق  هب  ژد  نیا  ندوشگ  دوب  مِعاَن »  » ژد داتفا  مالـسا  شترا  تسد  هب  ناوارف  ياهجنر  زا  سپ  رَْبیَخ  زا  هک  يژد  نیتسخن 
یماظن ياروش  دش . مامت  مالسا  نازابرس  زا  نت  هاجنپ  نتشگ  یمخز  و  ( 18 « ) يراصنا هملسم  نب  دومحم   » مان هب  مالسا  گرزب  نارادرس  زا 

اب زین  ژد  نیا  دوب . قیِقَْحلا » ِیبَأ   » نادنزرف اب  ژد  نیا  تسایر  دنوش . صوُمَق »  » هعلق هجوتم  نازابرس  مِعاَن ، ژد  حتف  زا  سپ  هک  دومن  بیوصت 
مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نانز  فیدر  رد  اهدعب  هک  بَطْخَأ » نب  ّیَیُح   » رتخد هیفـص »  » دش و هدوشگ  مالـسا  نازابرـس  يراکادف 

یلوتـسم ناـیدوهی  بوـلق  رب  تشحو  بعر و  درک و  تیوـقت  ار  مالـسا  نازابرـس  هیحور  گرزب  يزوریپ  نیا  دـیدرگ . ریـسا  تفرگ ، رارق 
هک تاناویح  زا  یخرب  تشوگ  زا  یگنسرگ ، عفر  يارب  هک  يروط  هب  دندوب  یبیجع  هقیضم  رد  ییاذغ  داوم  رظن  زا  ناناملـسم  یلو  تشگ .

هداتفین ناناملـسم  تسد  هب  زونه  دوب  اـجنآ  رد  یناوارف  ییاذـغ  داوم  هک  يژد  و  دـندومنیم . هدافتـسا  تسا  هورکم  اـهنآ  تشوگ  ندروخ 
. دوب

راّرَف ُرْیَغ  ٌراّرَک 

گنج و زور  هد  یط  رد  ناناملـسم  یلو  دندرب . شروی  ِملاَلَـس »  » و حیِطَو »  » ياهژد فرط  هب  مالـسا  نایهاپـس  روبزم ، ياههعلق  حتف  زا  سپ 
سپ یلو  دمآ  ژد  بل  ات  دیفس  مچرپ  اب  دیدرگ و  حتف  رومأم  رکبوبا »  » اهزور زا  یکی  رد  دنریگب . ياهجیتن  دنتسناوتن  نیگنـس  تافلت  نداد 
مهتم رارف  هب  ار  رگیدمه  دنتخادنا و  رگیدکی  ندرگرب  ار  هانگ  مادـک  ره  هاپـس  هدـنامرف و  دنتـشگزاب و  هجیتن  نودـب  ناناملـسم  یتدـم  زا 

، يربط لقن  رب  انب  و  (. 19  ) درک رارکت  ار  دوخ  تسود  ناتساد  زین  وا  دش . راذگاو  رمع »  » هدهع هب  رکشل  یهدنامرف  رگید  زور  دندومنیم .
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نارای  بَحْرَم ، ژد  هدنامرف  هداعلاقوف  تعاجش  يروالد و  فیصوت  اب  دربن ، هنحـص  زا  تشگزاب  زا  سپ  رمع ، ( 20)

تاظحل نیا  رد  دوب . هدرک  تحاران  تخس  ار  وا  نارای  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  عضو ، نیا  تخاسیم . بوعرم  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
تـسا طبـض  خیرات  تاحفـص  رد  هک  ار  ریز  هدـنزرا  هلمج  دروآ و  درگ  ار  شترا  ناروالد  نارـسفا و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 

هب ادرف  ار  مچرپ  نـیا  ( 21 . ) ٍراَّرَِفب َسَیل  هیَدـی  یلَع  هَّللا  ُحَـتْفی  ُُهلُوُسَر  َو  هَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َهلوُسَر  َو  هَّللا  ُّبُِحی  ًالُجَر  ًاَدَـغ  هیاّرلا  َّنیِِطْعََال  دـندومرف :
ار وا  مه  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ادخ و  دراد و  تسود  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ادخ و  هک  مهدیم  یـسک  تسد 

رارف دربـن  هنحـص  زا  هدرکن و  نمـشد  هب  تشپ  زگره  هـک  تـسا  يدرم  وا  دـیاشگیم  وا  تـسد  هـب  ار  ژد  نـیا  دـنوادخ  دـنراد و  تـسود 
هلمح نمشد  يوس  هب  ینعی  راّرَف ،» ُْریَغ  ٌراّرَک  : » دندومرف نینچ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  یبلح ، یـسربط و  لقن  رب  انب  و  دنکیمن .
تسد هب  يزوریپ  حتف و  دوب  رارق  هک  تسا  يرادرس  نآ  تماهش  يرترب و  تلیضف و  زا  یکاح  هک  هلمج  نیا  دنکیمن . رارف  زگره  هدرک و 

هک درکیم  وزرآ  يدرف  ره  تخیگنارب . هاپـس  نارادرـس  شترا و  نایم  رد  هرهلد  بارطـضا و  اب  مأوت  يداـش  زا  يویرغ  دریگب ، تروص  وا 
. دتفا وا  مان  هب  هعرق  نیا  ددرگ و  يو  بیصن  یماظن  گرزب  لادم  نیا 
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!؟ تساجک یلع 

. دـندوب نمـشد  عاضوا  بقارم  عفترم  عضاوم  رد  نانابهگن  دـنتفر ، دوخ  هاگباوخ  هب  مالـسا  نازابرـس  تفرگ ، ارف  ار  اـج  همه  بش  یهاـیس 
یَّلَص ربمایپ  درگ  نارادرـس  تخاس . نشور  ار  نمد  تشد و  دوخ  ییالط  هعـشا  اب  دیـشروخ  تفاکـش و  ار  قفا  هنیـس  دوخ ، عولط  اب  باتفآ 
هدش مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  روتسد  هجوتم  ( 22  ) هدیشک ياهندرگ  اب  هدروخ  تسکش  رادرس  ود  هدمآ و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

ربمایپ هلمج  اب  مدرم ، راظتنا  رپ  توکس  دش . دهاوخ  هداد  یـسک  هچ  تسد  هب  راختفا  رپ  مچرپ  نیا  هک  دنمهفب  رتدوز  هچ  ره  دنتـساوخیم 
رد هدـیدرگ و  درد  مشچ  راـچد  دـش : هتفگ  وا  خـساپ  رد  تسکـش . مه  رد  تساـجک »؟ یلع  : » دـندومرف هک  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

راوس رتش  رب  ار  یلع  دـیوگیم : يربط  دـیروایب ، ار  وا  دـندومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  تسا . تحارتسا  لاـح  رد  ياهشوگ 
هک هدوب  تخس  يردق  هب  مشچ  هضراع  تسا  یکاح  هلمج  نیا  دندروآ . دورف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  همیخ  ربارب  رد  هدومن و 
نآ لمع و  نیا  دومن . اعد  وا  قح  رد  دیـشک و  وا  ناگدـید  رب  یتسد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  دوب . هدروآرد  ياـپ  زا  ار  رادرس 

ربمایپ دیدرگن . التبم  درد  مشچ  هب  رمع  نایاپ  ات  مالسا  یمان  رادرس  هک  دراذگ  وا  ناگدید  رد  کین  رثا  نانچ  نآ  ییاحیسم  مد  دننام  اعد ،
ار یناگدنیامن  گنج  زا  لبق  هک  دندش  روآ  دای  نینچ  و  دنداد . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تسد  هب  ار  مچرپ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

ياول تحت  شیوخ  فیاـظو  هب  ار  اـهنآ  دـنتفریذپن  ار  نآ  رگا  دـیامن . توـعد  مالـسا  نیئآ  هب  ار  اـهنآ  درادـب و  مازعا  ژد  نارـس  يوـس  هب 
چیه هب  رگا  دننک و  یگدنز  دندازآ  یمالسا  تموکح  هیاس  رد  هیزج  تخادرپ  اب  دنوش و  حالس  علخ  دیاب  هک  دیامن  انشآ  مالسا  تموکح 
َِکب هَّللا  يِدْهی  ِْنَئل  دوب : نینچ  نیا  دـنتخاس  یلع  هار  هقردـب  یهدـنامرف  ماقم  هک  ياهلمج  نیرخآ  دـگنجب . نانآ  اب  دـنداهنن  ندرگ  مادـک 

کلام هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنک  تیاده  وت  هلیـسو  هب  ار  درف  کی  دـنوادخ  هاگره  ( 23 . ) ِمَعِّنلا ُرْمُح  ََکل  َنوُکی  ْنَا  ْنِم  ٌریَخ  ًادِـحاو  ًالُجَر 
ییامنهار رکف  رد  زاب  گنج ، هحوبحب  رد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  ردق  یلاع  ربمایپ  يرآ  یشاب . يوم  خرس  نارتش )  ) نایاپراهچ

. تسا هدوب  مدرم  تیاده  يارب  اهدربن  نیا  مامت  هک  دناسریم  نیمه  دوب و  مدرم 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  تسد  هب  بَحْرَم  لتق 

دیاشگب ار  ِملاَلَـس »  » و حـیِطَو »  » ياهژد هک  دـش  رومأم  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  هیحاـن  زا  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  هکیماـگنه 
هدز مالـسا  شترا  تیثیح  رب  يریذـپان  ناربج  هبرـض  دوخ  رارف  اـب  دـندوب و  هدـشن  اـهنآ  ندوشگ  هب  قفوم  یلبق  هدـنامرف  ود  هک  ییاـهژد  )

هتـسیاش هک  یـصاخ  تماهـش  اب  ناـنک و  هلوره  هدومن  لـیامح  ار  راـقفلاوذ  دوخ ، صوصخم  ریـشمش  درک و  نت  رب  یمکحم  هرز  دـندوب )
وا تسد  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  ار  مالـسا  مچرپ  درک و  تکرح  ژد  يوس  هب  تسا ، یگنج  ياهنادـیم  هژیو  ناـنامرهق 

ردارب تسخن  دـنتخیر . نوریب  نآ  زا  دوهی  ناروالد  دـیدرگ و  زاب  رَْبیَخ  رد  هظحل  نیا  رد  دومن . بصن  نیمز  رب  رَْبیَخ  یکیدزن  رد  دوب ، هداد 
دنتفر بقع  رایتخایب  دندوب  نینمؤملاریما  رس  تشپ  هک  ینازابرس  هک  دوب  بیهم  نانچ  نآ  وا  هرعن  تبیه  دمآ ، ولج  ثراح »  » مان هب  بَحْرَم 

. درپس ناج  داتفا و  كاخ  يور  هب  ثراح »  » حورجم دسج  هک  تشذگن  ياهظحل  دنام ، اجرب  اپ  هوک ، دننام  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  یلو 
حالس قرغ  هک  یلاح  رد  و  تخیگنارب ، ردارب  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار  وا  و  تخاس ، رثأتم  نیگمغ و  تخس  ار  بَحْرَم » ، » ثراح گرم 

هداد رارق  نآ  يور  ار  دوخ » هالک   » هتـشاذگ و رـس  رب  دوب  هدش  هدیـشارت  صوصخم  گنـس  زا  هک  یهالک  تشاد و  نت  رب  ینامی  هرز  دوب ،
يِذَّلا اَنَا  دومرف : نینچ  دورـس و  وا  ربارب  رد  يزجر  زین  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دناوخ . يزجر  برع  نانامرهق  مسر  هب  و  دـمآ ، ولج  دوب 

اههشیب ریـش  روالد و  درم  هدناوخ ، ریـش )  ) ردـیح ارم  مردام  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  ةَرَوْسَق  ٍثَیل  َو  ٍماجآ  ُماغْرَـض  ةَرَدـیِح  یُّما  ِیْنتَّمَس 
، اههشیب ریـش  دـننام  دربن  نادـیم  رد  مراد ، دـنمورین  ندرگ  يوق و  ناوزاب  ةَرِْظنَْملا  َریِرَک  ٍتاباغ  ِثیَلَک  ةَرِـصَْقلا  ُظِیلَغ  ِنیَعارِّزلا  ُْلبَع  متـسه .

تـشحو دوهی ، مالـسا و  نامرهق  ود  ياههزین  ریـشمش و  تابرـض  يادص  تفای . نایاپ  نامرهق  ود  ياهزجر  متـسه . بیهم  يرظنم  بحاص 

بیرخت ات  بصغ  زا  www.Ghaemiyeh.comكَدَف ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


گنس دوخ و  هالک  رپس و  دمآ و  دورف  بَحْرَم  قرف  رب  مالسا ، نامرهق  هدنبوک  هدنرب و  ریـشمش  ناهگان  دروآ  دیدپ  نارظان  لد  رد  یبیجع 
اپ دندوب ، هداتسیا  بَحْرَم  رس  تشپ  هک  دوهی  ناروالد  زا  یخرب  هک  دوب  نیگمهس  نانچ  نآ  تبرض  نیا  تخاس ، مین  ود  نادند  ات  ار  رـس  و 

یلع دندش . هتـشک  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تسد  هب  نت  هب  نت  گنج  رد  هک  دندنام ، ياهدع  و  دندش ، هدنهانپ  ژد  هب  هدراذـگ ، رارف  هب 
یلع ترضح  رپس  رب  ریشمش  اب  دوهی  نایوجگنج  زا  رفن  کی  شکمشک  نیا  رد  دومن . بیقعت  راصح  رد  ات  ار  يرارف  نایدوهی  مالـسلاهیلع 

اب ار  نآ  دـیدرگ و  هعلق  رد  هجوتم  ًاروف  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  ناـنمؤمریما  داـتفا . ناـشیا  تسد  زا  رپس  دز و  مالـسلاهیلع 
تدم رد  دـندوب  هدـش  لطعم  نآ  تشپ  زور  هد  ناناملـسم  هک  ياهعلق  هجیتن  رد  دومن . هدافتـسا  رپس  ياج  هب  دـنک و  ياج  زا  یهلا  تردـق 
خیرات زا  نت  دـنچ  رظن  هب  دـیربب  یپ  راک  تمظع  هب  هکنیا  يارب  لاـح  دـش . هدوشگ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ياـناوت  تسد  هب  یهاـتوک 

. دینک هجوت  رَْبیَخ  هعلق  رد  هرابرد  ناسیون 

رَبْیَخ هعلق  ِرَد  تاّیصوصخ 

مالسا نازابرس  نیرتدنمورین  زا  رفن  تشه  دنکفا ، نیمز  يور  ار  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هکنآ  زا  سپ  دنسیونیم : ماشه  نبا  يربط و 
زا راصح  ِرد  دسیونیم : دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  ( 24  ) دنتسناوتن یلو  دننک  ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ار  نآ  دندرک  یعـس  عفاروبا ، هلمج  نآ  زا 

ندنک تشذگرس  نانمؤمریما ، زا  یصاخ  دنس  هب  ( 26  ) داشرا رد  دیفم  خیش  (. 25  ) دوب عرز  ود  نآ  يانهپ  عرز و  راهچ  نآ  لوط  گنس و 
هک یقدنخ  يور  هب  یلپ  دـننام  ار  نآ  دربن  نایاپ  زا  سپ  مدرب و  راک  هب  رپس  ياج  هب  هدـنک  ار  رَْبیَخ  رد  نم  دـنکیم : لقن  نینچ  ار  رَْبیَخ  رد 
هب متفگ  يدومن ؟ ساسحا  ار  نآ  ینیگنـس  ایآ  دیـسرپ : يدرم  مدرک ، باترپ  قدـنخ  نایم  ار  نآ  سپـس  مداد . رارق  دـندوب  هدـنک  نایدوهی 

، نآ تایصوصخ  رَْبیَخ و  رد  ندنک  هرابرد  يزیگنا  تفگش  بلاطم  هریس ، ناگدنسیون  مدرکیم . ساسحا  دوخ  رپس  زا  هک  ینیگنـس  هزادنا 
رد دوخ  نانمؤم  ریمأ  دهدیمن . قفو  يرشب  یلومعم  ياهتردق  اب  زگره  ثداوح  نیا  دناهتشون . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ياهتداشر  رد 

ْنِکلَو ۀیِرََـشب  ٍةَّوُِقب  اُهتْعَلَق  ام  دناهدومرف : نینچ  یـصخش  خساپ  رد  ترـضح  نآ  دناهدرب . نیب  زا  ار  دـیدرت  کش و  هداد و  حیـضوت  هراب  نیا 
یهلا و ییورین  وترپ  رد  هکلب  مدنکن ، اج  زا  يرشب  يورین  اب  ار  رد  نآ  زگره  نم  (. 27  ) ٍۀیِضار ٍۀَِّنئَمْطُم  اهِّبَر  ِءاِقِلب  ٍسْفَن  َو  ٍۀَّیِهلِإ  ٍةَّوُِقب  اُهتْعَلَق 

(28 . ) مداد ماجنا  ار  راک  نیا  تسا ، دونشخ  نئمطم و  شیادخ  اب  تاقالم  هب  هک  یسفن  اب 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  لئاضف  هب  نمشد  فارتعا 

هب عقوم  ره  نم  تفگ : نینچ  يو  خساپ  رد  وا  یئوگیمن !؟ ازسان  مالـسلاهیلع  یلع  هب  ارچ  هک  درک  ضارتعا  صاقو  دعـس  هب  هیواعم  يزور 
ربمایپ هک  يزور  . 1 متـشاد : ار  تلیـضف  هس  نیا  زا  یکی  نم  شاک  يا  منکیم  وزرآ  متفایم ، مالـسلاهیلع  یلع  لئاضف  زا  تلیـضف  هس  دای 

نم هب  تبسن  وت  تفگ : نینچ  یلع  هب  تفر و  كوبت  گنج  هب  دوخ  داد و  رارق  دوخ  نیـشناج  هنیدم  رد  ار  وا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
ار مچرپ  ادرف  دومرف : رَْبیَخ  زور  . 2 دمآ . دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تشاد ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  هک  يراد  ار  بصنم  نامه 

يوزرآ رد  مالسا  ردقیلاع  ناهدنامرف  نارسفا و  دنراد . تسود  ار  وا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ادخ و  هک  مهدیم  یسک  تسد  هب 
ادخ و  داد ، وا  هب  ار  مچرپ  تساوخ و  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زور  نآ  يادرف  دندوب ، یماقم  نینچ 

هلهابم هب  نارجن  نارس  اب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دش  رارق  هک  يزور  . 3 درک . ام  بیصن  ار  یگرزب  يزوریپ  وا  يزابناج  وترپ  رد 
ِیلْهَأ ِءالُؤه  َّمُهَّللا  تفگ : تفرگ و  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  تسد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  دزادرپب ،

(29)

كَدَف حلص  همدقم  رَبْیَخ  حتف 

بیرخت ات  بصغ  زا  www.Ghaemiyeh.comكَدَف ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  ياهتداشر  اهتعاجـش و  اب  رَْبیَخ  ياههعلق  حتف  رَْبیَخ و  گنج  رد  مالـسا  رکـشل  يزوریپ  زا  سپ  يرآ 
زا نادلبلا ، مجعم  دندش . دراو  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب  هحلاصم  حلـص و  باب  زا  دوخ  ناج  ظفح  يارب  كَدَف »  » يدوهی یلاها 

ِِهلوُسَر یلَع  هَّللا  َءافَأ  َۀَثالَث ، َلِیق  َو  ِنامْوی  ِۀَنیِدَْملا  َنَیب  َو  اهَنَیب  ِزاجِْحلِاب  ٌۀیْرَق  كَدَف  دنسیونیم : نینچ  هنیمز  نیا  رد  ننست  لها  روهـشم  بتک 
متفه لاس  رد  ارنآ  لاعتم  دنوادخ  تسا و  زور  هس  ای  ود  هنیدم  ات  شاهلصاف  هک  زاجح  رد  تسا  ياهدکهد  كَدَف  ًاَْحلُص …  ْعبَـس  ِۀَنَـس  ِیف 

اـههعلق و حـتف  رَبـْیَخ و  هب  دورو  زا  سپ  ادـخ ، لوسر  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتـساد  دیـشخب … … و  شربماـیپ  هب  حلـص  تروص  هب  يرجه 
رد هداتسرف ، ترـضح  دزن  یناگدنیامن  نانآ  تفرگ . تخـس  نایدوهی  رب  ار  هرـصاحم  هقلح  هدناماج و  نآ  رد  زور  هس  نآ ، مکحم  ياهژد 

« كَدَف  » لها هب  ربخ  نیا  داد  نانآ  هب  ار  ياهزاجا  نینچ  ادخ  لوسر  دننک . چوک  نیمزرس  نآ  زا  ات  دهد  هزاجا  نانآ  هب  هک  دندرک  تساوخ 
اب ترـضح  دنک ، هحلاصم  ناشلاوما  اههویم و  فصن  رب  نانآ  اب  ترـضح  هک  دندرک  تساوخ  رد  هداتـسرف  ترـضح  دزن  ياهدنیامن  دیـسر 

تسا و هدشن  حتف  زات  تخات و  گنج و  تروص  هب  هک  تسا  یکالما  اهيدابآ و  هلمج  زا  كَدَـف »  » نیاربانب دومرف  تقفاوم  نانآ  ياضاقت 
َّنإ اْهنَع  هَّللا  یِـضَر  ۀَـمِطاف  َْتلاق  ِیتَّلا  یِه  َو   ) ٌةَرِیثَک ٌلیَِخن  َو  ٌةَراّوَف  ٌنیَع  اـهِیف  َو  دـش …  ترـضح  نآ  کـلم  صلاـخ  تروص  هب  ور  نیا  زا 

ناوارف يامرخ  ناتخرد  ناشوج و  ياهمـشچ  ياراد  نیمزرـس  نیا  و  ٌۀَِّصق … ؛) اَهل  َو  ًادوُهُـش  َِکلِذل  ُدـیُِرا  ُرِکبُوبَا  َلاقَف  اهِینَلََحن  هَّللا  َلوُسَر 
: … دـسیونیم كولملا  ممـالا و  خـیرات  رد  يافوتم 310 ه ق )  ) يربط ریرج  نب  دّـمحم  ّتنـس  لها  روهـشم  سیون  خـیرات  (. 30  …  ) دوب

دوخ يدوبان  تکاله و  هب  نیقی  هک  ییاج  ات  درک ، روصحم  ِملاَلَـس » حـیِطَو و   » ياهمان هب  ناشدوخ  ياههعلق  رد  ار  رَْبیَخ  یلاـها  هَّللا  لوسر 
تـساوخرد اب  ترـضح  دننک . ظفح  ار  دوخ  نوخ  هلیـسو  نیدب  ات  دهد  چوک  اجنآ  زا  ار  نانآ  هک  دندرک  تساوخ  رد  ترـضح  زا  هدرک ،

یمامت و  ۀبِیتَک » ةاَطَن و  قش و   » یحاون هتشاذگ و  تسد  نانآ  لاوما  مامت  رب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  سپـس  درک . تقفاوم  نانآ 
ترـضح دزن  ياهدـنیامن  دـندش  رادربخ  ارجام  نیا  زا  هک  كَدَـف »  » یلاـها درک . فرـصت  ِملاَلَـس » حـیِطَو و   » هعلق زا  ریغ  ار  اـههعلق  اـهژد و 

زا تسد  و  هدرک ، ظفح  ار  ناشناج  نوخ و  هلیـسو  نیدـب  و  دـشاب ، هتـشاد  زین  نانآ  اب  ار  راـتفر  نیمه  هک  دـندرک  تساوخرد  دنداتـسرف و 
نب ۀَـصِّیَُحم   » درکیم تطاسو  لوسر  ترـضح  ناـنآ و  نیب  هک  يدرف  درک . تقفاوم  ناـنآ  داهنـشیپ  اـب  ترـضح  دنتـشادرب . شیوخ  لاوما 

ناشلاوما فصن  رب  نانآ  اب  هک  دنتـساوخ  ترـضح  زا  دیـسر  ماجنا  هب  رَْبیَخ  یلاها  راک  هکیماگنه  دوب  هثراح  ینب  هلیبق  نامیپ  مه  دوعـسم »
فصن يانبم  رب  ترضح  مینک . زبسرس  دابآ و  ار  اجنآ  میناوتیم  رتهب  میرتانشآ و  امش  زا  نیمزرس  نیا  هب  تبسن  ام  دنتفگ : دنک و  هحلاصم 
جارخا قح  دنک و  نوریب  نیمزرس  نیا  زا  ار  نانآ  تساوخ  هاگره  هک  دشاب  هتـشاد  ار  رایتخا  نیا  هک  تشاذگ  رارق  هدرک ، هحلاصم  نانآ  اب 

یلو دوب ، ناناملـسم  هب  قلعتم  و  ءْیَف »  » رَبـْیَخ دـندرک . هحلاـصم  ترـضح  نآ  اـب  هنوگ  نیمه  هب  زین  كَدَـف »  » یلاـها دـشاب . هتـشاد  ار  اـهنآ 
(. 31  ) دنتشادن اجنآ  هب  تبسن  يزات  تخات و  نانآ  اریز  دوب  ادخ  لوسر  نآ  زا  كَدَف » »

رَبْیَخ زورما 

رَْبیَخ هعلق  ندید  تسا : نینچ  رَْبیَخ  هب  رفس  زا  دنتفر ) كَدَف  هب  لاسما  هک  یتئیه  ءاضعا  زا   ) يدّمحم اقآ  یلع  رفظم و  نیسح  نایاقآ  تیاور 
گرزب ياهوزرآ  زا  دزاسیم ، روصم  مالسلاهیلع  یلع  هتفیش  نایعیـش  ناهذا  رد  ار  گرزب  یحوتفلا  حتف  یـسامح و  یتارطاخ  نآ  حتف  هک 
تکرح رَبـْیَخ  يوس  هب  هبنـشکی 19/3/1387 )  ) هنیدم رد  رارقتـسا  مّوس  زور  حبـص  تسا . قاتـشم  نارئاز  همه  يوزرآ  هک  نیا  امک  دوب  ام 

میدش هکورتم  ییاتسور  دراو  ادتبا  میدیسر . رَْبیَخ  هقطنم  هب  تعاس  ود  زا  دعب  میتفر و  شیپ  هنیدم  لامـش  فرط  هب  رتمولیک  میدرک و 180 
درگ و هب  هتـشغآ  ياهگرب  اب  قمریب  یمیدـق و  یناتـسلخن  زا  دنتـشاد . یمیدـق  وت و  رد  وت  ياهقاتا  یلِگ و  ياهراوید  اب  ییاـههناخ  هک 

هعلق دوب . هدش  روصحم  ییاهمیس  اب  هک  میدیسر  گرزب  ياهپت  هب  ناتسغاب  ياهتنا  رد  میدرک و  روبع  دندوب ، درز  اهنآ  زا  یـضعب  هک  رابغ ،
يداـع عضو  رد  هعلق  يـالاب  هب  نتفر  روصت  نشخ ، تخـس و  رایـسب  ياهگنـس  اـب  ياهعلق  تشاد ؛ رارق  هپت  نیمه  يـالاب  رد  رَْبیَخ  فورعم 

دوب دوهشم  ًالماک  دندوب  هدش  زجاع  نآ  ریخست  زا  مالـسا  ردص  مظاعا  هک  ریذپان  ذوفن  ژد  نیا  تبیه  دوب . نکممان  دیاش  لکـشم و  رایـسب 
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، هعلق فارطا  رب  اهنآ  طلـست  حلـسم و  نادـند  ات  هدامآ و  نازابرـس  تازیهجت و  همه  مغر  یلع  نکـش ، رَْبیَخ  يالوم  طـسوت  نآ  ریخـست  اـما 
َنَهوَأ َّنِإ  َو   » زراب قیداصم  زا  زین  رَْبیَخ  هعلق  یتح  ناـیقتم  يـالوم  ناـمیا  ربارب  رد  هک  داد  ناـشن  دوب و  هزجعم  هیبش  يزیچ  زیگنا و  باـجعا 

هلـصاف 180 هب  هجوت  اـب  میدومیپ و  هک  يریـسم  هب  هجوت  اـب  كَدَـف ، رَبـْیَخ و  یناـکم  تیعقوم  هراـبرد  تسا …  تُوبَکنَعلا » ُتیَبـَل  ِتوُیبـلا 
رَْبیَخ حتف  زا  دعب  كَدَف »  » یلاها ندـش  میلـست  هرابرد  خـیرات  رد  هچنآ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  دراد  هنیدـم  ات  رَْبیَخ  هک  يرتمولیک 

میدومیپ كَدَف »  » هب نتفر  يارب  ام  هک  ياهریاد  مین  ریـسم  اریز  تسا . تسرد  دشابیم  رَْبیَخ  اب  كَدَف  یناکم  یکیدزن  هدنهد  ناشن  هدـمآ و 
. دشاب رَْبیَخ  قرـش  يرتمولیک  دودـح 80  دـیاب  رب ، نایم  یعیبط و  روط  هب  هک  ییاج  دـنکیم . میـسرت  رَْبیَخ  قرـش  رد  ار  نآ  یناکم  تیعقوم 

(32)

رَبْیَخ ياه  سکع 

دراد سکع  هحفص  نیا  دراد ص 44  سکع  هحفص  نیا  دراد ص 43  سکع  هحفص  نیا  دراد ص 42  سکع  هحفص  نیا  ص 41 

( هلحن تالاؤس   ) هلحن مّود  لصف 

هراشا

« كَدَـف  » هلأسم هرابرد  یتقیقح  بلاط  ره  نهذ  رد  تسا  نکمم  هک  یتالاؤس  میهدیم . همادا  لاؤس  حرط  اب  دـعب  هب  اـج  نیا  زا  ار  ثحب  اـم 
رب هدـننک  عناق  ددـعتم و  ياهباوج  اـب  ییوگ  خـساپ  ددـص  رد  ّتنـس  لـها  هعیـش و  بتک  زا  هدافتـسا  اـب  لاؤس ، حرط  زا  دـعب  دـیایب و  شیپ 

. میاهدمآ

؟ دوب یسک  هچ  کلم  كَدَف » : » ّلوا لاؤس 

؟ مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  صاخ  کلم  ای  دوب  نیملسم  لاملا  تیب  ءزج  كَدَف »  » ایآ

« كَدَف  » هک تسا  هدش  تباث  نیقیرف  بتُک  خیرات و  رد  هلأسم  نیا  دوب ] مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  یـصخش  لاوما  ءزج  كَدَـف » ]»
. دنراد عامجا  هلأسم  نیا  رب  یّنس  هعیش و  ءاملع  تفگ  ناوتیم  دوب و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  یصخش  لاوما  ءزج 

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  تیکلام  لئالد 

نآرق . 1

ُهَّللاَو ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُِطلَّسی  َهَّللا  َّنِکلَو  ٍباکِر  َو ال  ٍلیَخ  ْنِم  ِهیَلَع  ُْمتْفَجْوَا  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  َو  : » دیامرفیم میرک  نآرق 
یَک ال ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یمتْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَا  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  هَّللا  َءافَأ  اـم  « » ریِدَـق ٍءیَـش  ِلُـک  یلَع 
ره دنوادخ  ( 33 «. ) ِباقِْعلا ُدـیِدَش  هَّللا  َّنِإ  هَّللا  اوُقَّتاَو  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکیهَن  ام  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکیتا  اـم  َو  ْمُْکنِم  ِءاـِینْغَالا  َنَیب  ًۀـَلْوُد  َنوُکی 

يرتش بسا و  چـیه  ناـنآ  لاوما  رب  امـش  و  دوب . امـش  گـنج  نودـب  دـینادرگ ، رب  دوخ  لوسر  هب  ریِـضَّنلا ) ِیَنب  ناـیدوهی   ) ناـنآ زا  یتمینغ 
لاوما زا  ادخ  هچنآ  دشابیم . يزیچ  ره  رب  رداق  وا  دنادرگیم و  ّطلـسم  دـهاوخب  هک  سک  ره  رب  ار  دوخ  نالوسر  دـنوادخ  نکل  دـیتخاتن ،

ات تسا  هار  رد  ناگدـنامرد  نیکاسم و  ناریقف و  لوسر و  ناـشیوخ  ِنآ  زا  وا و  لوسر  ادـخ و  ِنآ  زا  دـینادرگرب  دوخ  لوسر  هب  يرق  لـها 
دینک كرت  ار  نآ  درک  ناتیهن  یهانگ  ره  زا  دیریگب و  داد  امش  هب  لوسر  هک  يروتسد  ره  دخرچن و  تسد  هب  تسد  نارگ  ناوت  نیب  لاوما 
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ءیفی ءاف ، ردصم  ءْیَف » . » دوش نایب  ءْیَف »  » يانعم دیاب  لّوأ  هیآ ، همجرت  ندش  نشور  يارب  دراد . تخـس  یباقع  ادخ  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  و 
هک ینامز  دنـشابیم  لاوما  مامت  یقیقح  کلام  مالـسلا  امهیلع  ماـما  ربماـیپ و  نوچ  دـشابیم و  تشگزاـب » عوجر و   » ياـنعم هب  تغل  رد  و 

اهنآ صاخ  کلم  ددرگیم و  رب  ناراوگرزب  نآ  هب  هرابود  لاوما  نیا  دـنوش  میلـست  يزیرنوخ  گنج و  نودـب  كالما  یـضارا و  نابحاص 
ینیمزرس ءْیَف  هک  دراد  بلطم  نیا  رب  قیدصت  ِِهلوُسَر » یلَع  هَّللا  َءافَأ  ام  َو   » هفیرش هیآ  و  دنیوگیم . ءْیَف »  » نآ هب  حالطـصا  رد  هک  دوشیم 

ناشیا نآ ، کـلام  هدیـسر و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  تسد  هب  يزیرنوخ  گـنج و  نودـب  ٍباـکِر » ـال  َو  ٍلـْیَخ  ـالب   » هک تسا 
هیآ رد  هک  تسا  ءْیَف  فرصم  نایب  ماقم  رد  هیآ  نیا  دیامرفیم : نینچ  نیا  مّود ، هیآ  لیذ  نازیملا » ریـسفت   » رد ییابطابط  همّالع  دنـشابیم .

هک ار  هیآ  نآ  رد  ءْیَف  دـنک و  ناـیب  ار  یلبق  هـیآ  رد  ءْیَف  فرـصم  دراوـم  دـهاوخیم  هـک  دـیآیم  رب  هـیآ  نـیا  رهاـظ  زا  هدـش ، رکذ  لّوأ 
همه هکلب  تسین ، ریـضنلا  ینب  ءْیَف  صوصخم  ءْیَف  مکح  دـیامرفب : دـهد و  تیموـمع  رگید  ياـهءْیَف  همه  هب  دوـب  ریـضنلا  ینب  صوـصخ 

لوسر صوصخم  نآ  زا  یتمـسق  ادـخ و  صوصخم  ءْیَف  زا  یتمـسق  ینعی  ِلوُـسَّرِلل » َو  ِهِّللَف  : » هدوـمرف سپـس  دراد . ار  مکح  نیمه  اـهءْیَف 
ياضر هار  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  رظن  ریز  دیاب  هک  تسا  نیا  تسادخ  صوصخم  میتفگ  هکنیا  زا  روظنم  تسادـخ .
یمتْیلا َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  : » هدومرف سپس  دوش . فرصم  بانج  نآ  یصخش  فراصم  رد  تسا  ادخ  لوسر  مهـس  هچنآ  دوش و  فرـص  ادخ 

مومع تبارق  هب  ار  نآ  ام  هک  درادن  انعم  تسا . بانج  نآ  نامدود  ادخ و  لوسر  ِناشیوخ  یبرقلا  يذ  زا  روظنم  ِلِیبَّسلا » ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو 
رد زین  تیب  لها  زا  دنـشابیم و  تیب  لها  لیبسلا  نبا  نیکاسم و  نامیتی و  مه ، لیبس  نبا  نیکاسم و  یماتی و  زا  دارم  مینک و  لـمح  نینمؤم 

ترضح مراهچ  ماما  ( 35 . ) اِنلِیبَس ُءاْنبَا  َو  اُننیِکاسَم  َو  اُنئابَُرق  ْمُه  مالـسلا : هیلع  ِنیَـسُْحلا  ِْنب  یلَع  َلاـق  (. 34  ) تسا هدیـسر  تیاور  هنیمز  نیا 
زا نومـضم  نیمه  هب  یتیاور  و  دـشابیم . ام  لیبسلا  نبا  اـم و  نانیکـسم  اـم و  ياـبَُرق  هیآ  نیا  روظنم  دـندومرف : مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز 

. تسا هدش  لقن  زین  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 

تایاور . 2

لها دش و  لزان  يُرق » لها   » رافک لاوما  هرابرد  يرُْقلا » ِلْهَا  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  هَّللا  َءافَأ  ام  : » هفیرـش هیآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا 
رَْبیَخ لها  و  هنیدم ) یلیم  هس  رد  تسا  ینیمزرـس  هک  « ) كَدَف  » لها و  دندوب ) هنیدم  رد  هک   ) ۀَْظیَُرق ینب  ِریِظَّنلا و  ِیَنب  زا  دـندوب  ترابع  يرَق 

هک يوحن  ره  رب  اـت  درپس ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  ناـنیا  لاوما  راـیتخا  یلاـعت  يادـخ  هک  ُعْبنَی ، ۀَْـنیَرُع و  تاـهد  و 
ربمایپ ارچ  هک  دـندرک  ضارتعا  ياهدـع  یتقو  اذـل  تسوا و  یـصخش  کـلم  لاوما  نیا  یماـمت  هک  داد  ربخ  دـنک و  مکح  نآ  رد  تساوخ 

هدرک تیاور  دیدحلا  یبا  نبا  ( 36 . ) دش لزان  روکذم  هیآ  ناشخساپ  رد  دنکیمن ؟ میسقت  ار  لاوما  نیا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا 
هدرک تیاور  يِرْهُز  زا  قاحـسا  نب  دّمحم  زا  هدئاز  یبا  نبا  زا  مدآ  نب  ییحی  زا  رْـشب  نب  ناَّیح  زا  ۀَّبَـش  نب  رَمُع  دـیز  وبا  تفگ : رکبوبا  هک 
هزاجا نانآ  هب  دزیرن و  ار  ناشنوخ  هک  دندرک  تساوخرد  ادخ  لوسر  زا  هدنام و  یقاب  دوخ  راصح  رد  رَْبیَخ  یلاها  زا  يدادـعت  دـیوگ : هک 

دـندش و ربـخ  اـب  داد  رارق  نیا  زا  كَدَـف »  » یلاـها دومرف . تقفاوـم  ناـنآ  تساوـخرد  اـب  ترـضح  دـننک . چوـک  نیمزرـس  نآ  زا  اـت  دـهد 
َْمل ُهَّنَِأل  هَّصاخ  یِّبَنِلل  َْتناک  َو  دومرف . تقفاوم  ناـشیا  ياـضاقت  اـب  ترـضح  دوش و  راـتفر  هنوگ  نیدـب  زین  ناـنآ  اـب  هک  دـندرک  تساوخرد 

کلم نآ  یمامت  دوب  هدشن  حـتف  مالـسا  رکـشل  زات  تخات و  هبلغ و  رهق و  اب  كَدَـف »  » هک اجنآ  زا  و  ( 37  ) ٍباکِر َو ال  ٍلیَِخب  اـهیَلَع  ْفَجُوی 
داتسرف و باحصا  باوج  رد  ار  تایآ  نیا  دنوادخ  تسا : هتفگ  زین  يزار  رخف  و  دشابیم . مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  صاخ 
گنج و اب  دیاهدرک و  لمحت  تقشم  یتخس و  نیملسم  امـش  تمینغ  لیـصحت  دروم  رد  اریز  دنکیم  قرف  ءْیَف »  » اب تمینغ  هک ، دومن  نایب 
رد هدیدرگ و  راذگاو  ادخ  لوسر  هب  نآ  رما  سپ  تسا ، هدش  میلست  دوخ  نمشد  هک  ءْیَف »  » فالخ رب  دیاهدش ، طلسم  نآ  رب  یشک  رکشل 

(. 38  ) دنکیم جرخ  ار  نآ  دنادب  تحلصم  يو  هک  یفرصم  ره 
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رکبابا رارقا  . 3

رد رکباـبا  دوخ  رارقا  نیملـسم ) لاـملا  تیب  ءزج  هن   ) تسا هدوب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  کـلم  كَدَـف »  » هکنیا رب  رگید  لـیلد 
دندومن هعجارم  رکبابا  هب  كَدَـف »  » نتفرگ يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  ینامز  دـشابیم . مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  باوج 

بلطم نیا  هب  رارقا  هلمج  نیا  يانعم  دنراذگیمن و  ثرا  ناربمایپ  تفگ : هکلب  تسین  وت  قح  هدوب و  لاملا  تیب  ءزج  كَدَـف  تفگن  رکبابا 
کلم نیا  دراذگیمن  ثرا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نوچ  یلو  هدوب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  کلم  كَدَف »  » هک تسا 

. دسریمن امش  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا 

رمع رارقا  . 4

يزیرنوخ و گنج و  نودب  دنوادخ  هک  تسا  یلاوما  ریـضن  ینب  لاوما  تفگ : رمع  هک  دنکیم  تیاور  دوادیبا  حیحـص  زا  لوصالا  عماج 
 … ْمِِهتَنَـس َۀَقَفَن  اْهنِم  ِِهلْهَا  یلَع  ُقِْفنی  اذَک  َو  اذَک  َو  كَدَف  َو  ٍۀَْنیَرُع  يُرق  ًۀَّصاخ  هَّللا  ِلوُسَِرل  َْتناکَف  دینادرگ . زاب  ادخ  لوسر  هب  یـشکرکشل 

دوخ لها  هنایلاس  هقفن  ناشیا  دوب و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخلوسر  صاخ  کلم  اذک  اذک و  كَدَف و  ۀَْنیَرُع و  ياههیرق  سپ  ( 39)
درکیم و فرـص  ادـخ  هار  رد  داهج  يارب  هاپـس  نتخاس  هدامآ  يارب  اـپ  راـهچ  هحلـسا و  هیهت  رد  ار  نآ  یقب  اـم  و  دادیم . لاوما  نیا  زا  ار 
هدمآ و ملـسم  حیحـص  رد  هک  یتیاور  رد  نینچمه  دومنیم . توالت  ار  ِلوُسَّرِلل » َو  ِهِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَا  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  هَّللا  َءافَأ  ام   » هیآ سپس 

رارقا هلأسم  نیا  رب  هَّللا » َءافَأ  ام   » هیآ ندـناوخ  اب  رمع  نآ  يادـتبا  رد  تسا ، هدـش  رکذ  ساـبع  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هعزاـنم  نآ  رد 
(40 . ) دیامنیم

تّنس لها  ياملع  رارقا  . 5

تروص هب  هک  تسا  یکالما  اهيدابآ و  هلمج  زا  كَدَف »  » نیاربانب دـسیونیم … : نادـلبلا  مجعم  رد  يومح  توقای  نیدـلا  باهـش  خـیش 
ریرج نب  دّمحم  روهـشم  سیون  خیرات  ( 41 …  ) دش ترـضح  نآ  کلم  صلاخ  تروص  هب  ور  نیا  زا  هدـشن و  حـتف  زات  تخات و  گنج و 

هب تبـسن  يزات  تخات و  نانآ  اریز  دوب ، ادخ  لوسر  نآ  زا  كَدَـف »  » یلو ناناملـسم ، ءْیَف »  » رَْبیَخ دـیوگیم … : لاس 310  يافوتم  يربط 
. دشابیم زاجح  هیحان  رد  هک  هدش  هتفگ  تسا و  رَْبیَخ  رد  ياهدکهد  كَدَـف » : …  » دـیوگ برعلا  ناسل  رد  روظنمنبا  ( 42 . ) دنتشادن اجنآ 
هب فورعم  نسحلاوبا  نیدلاّزع  ّتنـس ، لها  گرزب  خروم  ( 43 …  ) دیشخب شربمایپ  هب  ار  نآ  دنوادخ  تسایناتسلخن ، همـشچ و  اجنآ  رد 
هک دوب  ینیمزرس  نوچ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  صوصخم  كَدَف »  » دوب و ناناملـسم  يارب  ءْیَف »  » رَْبیَخ دیوگیم : ریثا  نبا 

کلم كَدَـف » ، » هک دـیدرگ  نشور  هنوگنیا  هدـش ، رکذ  لـیالد  هب  هجوت  اـب  ( 44 . ) دیـسر ادـخ  لوسر  تسد  هب  يزیرنوخ  گنج و  نودـب 
. دنراد رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رب  یّنس  هعیش و  هدوب و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  یصاصتخا 

؟ دوب یسک  هچ  تسد  رد  كَدَف »  » مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  نامز  رد  ّمود : لاؤس 

[ دوب مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رایتخا  تیکلم و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  یلص  هللا  لوسر  نامز  رد  كَدَف » ]»

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  شرتخد  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تلالد  بلطم  نیا  رب  يرایسب  هلّدا 
هب اجنیا  رد  دوب . مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  رایتخا  تیکلم و  رد  كَدَف »  » لاس هس  تّدم  هب  مرکا  لوسر  تلحر  نامز  ات  دیـشخب و 

: مینکیم هراشا  لیلد  هدزای 
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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تیکلام  لئالد 

نآرق تایآ  . 1

قح هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآـــَـف   » هـــیآ 38 مور ، هکراـــبم  هروـــس  ب ) هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هـیآ 26 لیئارـسا ، ینب  هکراـبم  هروـس  فـلا )
هب نآ  ياطعا  و  كَدَـف »  » نایرج هب  طوبرم  هیآ  ود  نیا  یّنـس ، هعیـش و  نیرـسفم  رثکا  ریـسفت  قبط  نک  اطع  ار  دوخ  ماحرا  نادـنواشیوخ و 

ریسفت . 1 مییامنیم . افتکا  هیآ  نیا  لیذ  رد  یتیاور  و  يریـسفت ، عبانم  زا  یـضعب  رکذ  هب  اجنیا  رد  دـشابیم . مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
دلج 8، نایبلا ، عمجم  . 4 هحفص 435 . تایآلا ، لیوأت  . 3 تاحفص 239 و 322 . تارف ، ریسفت  . 2 تاحفص 281 و 287 . دلج 2 ، یِشاَّیَع ،

ریسفت . 7 هحفـص 349 . دلج 3 ، يزار ، حـتفلاوبا  خیـش  ریـسفت  . 6 هحفـص 380 . یمق ، ریـسفت  . 5 هحفـص 411 . دـلج 6 ، و ، هحفص 306 ،
تیاور تلـص  نب  نایر  زا  دنـس  رکذ  اب  اـضرلا  راـبخا  نویع  هحفص 263 . دـلج 3 ، و  تیاور ) رکذ 12  اـب   ) هحفص 415 دلج 2 ، ناهربلا ،

رد یتیـصوصخ  هکنیا  رب  دنکیم  تلالد  هَّقَح ؟» یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » دنوادخ لوق  اما  دندومرف : مالـسلاهیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  دنکیم ؟
ربمایپ رب  هیآ  نیا  هک  ینامز  تسا . هدـیزگرب  تما  رب  ار  اـهنآ  هدومن و  صتخم  تیـصوصخ  نیا  هب  ار  ناـشیا  دـنوادخ  هک  تسا  تیب  لـها 

یَّلَص ربمایپ  دندیسر ، ردپ  تمدخ  همطاف  ترضح  نوچ  دیناوخب و  نم  شیپ  هب  ار  همطاف  دندومرف : دش ، لزان  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
یِه َو  ٍباکِر  َو ال  ِلیَِخب  اْهیَلَع  ْفَجُوی  َْمل  اَّمِم  یِه  كَدَف  ِهِذه  َلاقَف : هَّللا  َلوُسَر  ای  َکیََبل  َْتلاقَف : ُۀَمِطاف  ای  دندومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

تسا یلاوما  زا  كَدَف  نیا  همطاف  يا  ( 45 . ) ِكِْدلُِول َو  َِکل  اهیذُخَف  ِِهب  یلاعَت  هَّللا  ِینَرَمَأ  اِمل  َِکل  اُهْتلَعَج  ْدَـق  َو  َنیِِملْـسُْملا  َنُود  ًۀَّصاخ  ِیل 
نآ دنوادخ  رما  اب  دنرادن و  یقح  نآ  رد  ناناملسم  تسا و  نم  صاخ  کلم  تسا و  هدیـسر  تسد ن  هب  یـشک  رکـشل  گنج و  نودب  هک 

ّتنس لها  بتک  رد  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ ریسفت  هب  نونکا  دشاب . وت  نادنزرف  وت و  ِنآ  زا  ات  ریگب  ار  كَدَف  سپ  مداد  رارق  وت  يارب  ار 
متاحیبا و نبا  یلعیوبا و  زازب و  دیوگیم : هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هفیرـش هیآ  لیذ  (، 46  ) یطویس نیدلا  لالج  نمحّرلادبع  دینک : هجوت 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دـش  لزان  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ هکیماـگنه  دـننکیم : تیاور  يِرْدُـخ  دیعـسوبا  زا  هیودرم  نبا 

دش لزان  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ هکیماگنه  هدومن : تیاور  سابع  نبا  زا  هیودرم  نبا  دیشخب . وا  هب  ار  كَدَف »  » دیبلط و ار  همطاف  مَّلَس 
اََّمل دنکیم : لقن  يِرْدُخ  دیعـسوبا  زا  ( 47  ) دوخ باتک  رد  یمثیه  دیـشخب . همطاف  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 

همطاف مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دش  لزان  هفیرـش  هیآ  نوچ   » ًاکَدَف اهاطْعَا  َو  هَمطاف  هَّللا  ُلوُسَر  اعَد  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » َْتلََزن
ار تیاور  نیا  (، 48  ) یبهذ تسا . هدرک  لـقن  ار  تیاور  نیا  زین  یناربط  هک  دـیوگیم  یمثیه  دومن ». اـطع  وا  هب  ار  كَدَـف »  » دز و ادـص  ار 
« هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هفیرـش هیآ  نوچ  هدرک : تیاور  نینچ  دیعـسوبا  زا  ( 49  ) یقّتم تسا . هتـسناد  حیحـص  یتیاور  ار  نآ  هدرک و  رکذ 

(50 . ) دشابیم وت  نآ  زا  كَدَف »  » همطاف يا  دندومرف : مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دش  لزان 

: تایاور . 2

ترضح هب  كَدَف »  » ياطعا رب  تلالد  هک  یتایاور  زا  یـضعب  لقن  هب  تمـسق  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  قح  ياطعا  هب  ادخ  روتـسد 
: میزادرپیم دـنراد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  طسوت  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هفیرـش هیآ  لوزن  زا  دـعب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 

یمارگ ربمایپ  نوچ  دندومرف … : مالـسلاهیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  هک  درک  ثیدـح  نینچ  نم  يارب  هرارز  دـیوگیم  نابا  يرولا : مالعا  فلا )
دنتفر كَدَف  يوس  هب  ناشیا  ریگب ، ار  نآ  ورب و  كَدَف »  » يوس هب  دندومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  دندش ، غراف  رَْبیَخ  گنج  زا  مالـسا 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  صلاخ  صاخ و  لاوما  زا  كَدَف »  » سپ ددرگ  ظفح  ناشنوخ  هکنیا  ات  دندومن  هحلاصم  وا  اب  كَدَـف »  » لها و 
؟ اهّقَح ام  َو  ییابَُرق  ْنَم  َو  ُلیئِْربِج : ای  َلاقَف  هَّقَح  یبْرُْقلا  يَوذ  ِیتُْؤت  ْنَأ  َكُُرمْأـی  َلَّجَوَّزَع  هَّللا  َّنإ  َلاـقَف : ُلـیئِْربِج  َلَزَنَف  دـشابیم . مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
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ِيذ ِّقَح  هک  دـنکیم  رما  ار  وت  ّلج  وّزع  دـنوادخ  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  اهیف . ِهلوُسِرل  َو  هَّلل  ام  َو  كَدَـف  ُِطئاوَح  اـهِطْعاَف  هَمِطاـف  َلاـق :
تفگ تسیچ ؟ اهنآ  قح  دنتسه و  یناسک  هچ  نم  ناشیوخ  لیئربج  يا  دومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  یئامرف ، اطع  ار  یبْرُْقلا 
اعدَف نک . اطع  وا  هب  دشابیم  نآ  رد  ادخ  لوسر  ادـخ و  يارب  هچنآ  كَدَـف و  سپ  دـشابیم ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  یبرقلا ، يوذ  زا  روظنم 
ربمایپ هاگنآ  ( 51 . ) یْنبِِإل َو  یل  هَّللا  ِلوُسَر  ُباتِک  اذـه  َْتلاق : َو  رَکب  یبا  یلا  اهیبَا  ِتْوَم  َدـَعب  ِهب  ْتَءاج  ًاباتِک  اَهل  َبَتَک  َو  َۀَـمِطاف  هَّللا  ُلوُسَر 
رکبابا لباقم  رد  هلابق  نیا  اب  ناشیا  ادـعب  هتبلا  هک  دنتـشون  يو  مان  هب  ار  كَدَـف  دنـس  دـندز و  ادـص  ار  همطاـف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  نمحرلادبع  یِشاَّیَع : ریسفت  ب ) تسا . نم  نادنزرف  نم و  يارب  ادخ  لوسر  هتشون  نیا  دندومرف  هدرک و  جاجتحا 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دش  لزان  َنیِکْسِْملا » َو  هَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هفیرش هیآ  نوچ  دندومرف : قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  نینچ 

ربمایپ دنشابیم . وت  ناشیوخ  اهنآ  تفگ : لیئربج  تسیک ؟ یبرقلا  يوذ  زا  روظنم  وگب  یلو  متخانش  ار  نیکـسم  لیئربج  يا  دندومرف : مَّلَس 
نآ امـش  هب  منک  اطع  هک  هدومرف  رما  نم  هب  مراگدرورپ  دندومرف : دندز و  ادـص  ار  همطاف  نیـسح و  نسح و  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

: دیوگیم ِبْلغَت  نب  نَابَا  یِشاَّیَع : ریـسفت  ج ) ( 52 . ) مدرک اطع  امـش  هب  ار  كَدَف »  » نم تسا و  هدـنادرگرب  نم  هب  دـنوادخ  هک  ار  ییاهزیچ 
(53 . ) هَّللا َنِم  اَهل  َناک  لاق : دـندرک ؟ اـطع  همطاـف  هب  ار  كَدَـف »  » ادـخ لوسر  اـیآ  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  تمدـخ 

ملاوـع رد  نینچمه  هحفـص 195 و  رد  یلا 129 و  هحفـص 105  زا  دـلج 29 ، راونألاراحب ، رد  داد . رارق  كَدَـف  کلام  ار  همطاـف  دـنوادخ 
هب كَدَف »  » ياطعا و  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هفیرش هیآ  حیـضوت  ریـسفت و  رد  يددعتم  تایاور  یلا 622  هحفص 612  دلج 11/2 ، مولعلا ،
نب یلع  نب  سابع  نب  دّمحم  لوق  زا  ( 54  ) سوواط نب  دّیس  دیامرفیم : یسلجم  همّالع  انمض  تسا . هدش  لقن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

تیاور قیرط  تسیب  زا  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » دنوادخ لوق  ریسفت  رد  كَدَف »  » ثیدح هک : دنکیم  لقن  نینچ  شریـسفت  باتک  رد  ناورم 
(. 55  ) تسا هدش 

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  یبتک  دنس  . 3

[ مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ِلوُسَر  نِم  ًۀَلْحِن  كَدَفِب  مالسلا  اهیلع  َۀَمِطافِل  ْبُتْکُا  ]

اهیلع َۀَمِطاِفل  ُْبتُْکا  َلاقف : مالـسلاهیلع  ِْبلاطِیبَا  َْنب  َّیلَع  اعَد  َو  ٍمیِدَِأب  اعَدَف  مالـسلا … : هیلع  هَّللادبع  یبا  نع  يور  حئارجلا  جئارخلا و  یفف 
(56 . ) نَْمیَا مُا  َو  هَّللا  ِلوُسَر  َیلْوَم  َو  ِبلاطِیبَا  َْنب  َِیلَع  کلَذ  یلَع  َدِهَـشَف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ِلوُسَر  نِم  ًۀَلِْحن  كَدَِفب  مالـسلا 
: دومرف مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  درک و  بلط  یتسوپ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دـندومرف … : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

دهاش هلأـسم  نیا  رب  ار  نَْمیَا  مُا  و  حاـَبَر )  ) دوخ مـالغ  یلع و  ترـضح  دـعب  و  تسا . همطاـف  يارب  ادـخ  لوسر  زا  ياهیدـه  كَدَـف  سیونب 
ِلوُسَر ُباتِک  اذه  َْتلاق : َو  رَکب  ِیبا  یِلا  اهْیبَا  ِةافَو  َدَْعب  ِِهب  ْتَءاج  ًَاباتِک  اَهل  َبَتَک  َو  َۀَمِطاف  هَّللا  ُلوُسَر  اعَدَف  یِسلجَْملا : ُۀَّمالْعلا  َلاَق  َو  تفرگ .

وا يارب  تساوخ و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دیوگیم : یـسلجم  هّمالع  ( 57 . ) ِیْنبِاـِل َو  ِیل  هَّللا 
نم و يارب  ادـخ  لوـسر  هتـشون  نیا  تفگ : دروآ و  رکباـبا  شیپ  ار  تباـتک  نآ  هَّللا  لوـسر  تـلحر  زا  دـعب  ناـشیا  تشوـن و  ار  كَدَـف ) )

(. 58  ) دناهدومن رکذ  ار  هلأسم  نیا  راحبلا  ۀنیفس  رد  زین  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  تسا . نم  نادنزرف 

رمع طسوت  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  هتشون  ندرک  هراپ 

ِیتَفیِحَـص اُوقَّرَخ  َو  ِیثِْرا ، اوُذَخَا  َو  ِینوُمَلَظ  َو  دندومرف … : دـندادیم  ربخ  دوخ  رب  ناملاظ  ملظ  زا  هک  ینامز  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
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رد مردـپ  هک  ياهفیحـص  دـنتفرگ و  ارم  ثرا  دـندرک و  ملظ  نم  رب  ( 59 . ) يِدوُهُـش اُوبَّذَـک  َو  ِیلاوَْعلا  َو  كَدَـف  ِکلِِمب  ِیبَا  ِیل  اـهَبَتَک  ِیتَّلَا 
يارب مالـسلاهیلع  قداص  ماما  یثیدح  رد  دندومن . بیذـکت  ار  نم  نادـهاش  دـندرک و  هراپ  دوب ، هتـشون  نم  يارب  یلاوع  كَدَـف و  تیکلم 
اهیلع ُۀَمِطاف  ُأَْدبَت  َُّمث  دـنیامرفیم : دـنیوگیم و  نخـس  هَّللا  لوسر  دزن  اهنآ  تایاکـش  ایند و  هب  همئا  تشگزاب  تعجر و  اب  هطبار  رد  لَّضَفُم 
ییحی ِلوِقب  اهِجاِجتِْحإ  َو  ُثَرُوت » َءاِیْبنَْألا ال  َّنِا   » ِِهلْوَق ْنِم  اهیَلَع  َّدَر  ام  َو  كَدَف ، ِذْخَا  َو  ٍرَکب  ِیبَا  ْنِم  َو  ُْهنِم  اَهلان  ام  َو  رَمُع  ْنِم  اوُکْشَتَف  مالـسلا 

، َۀَفیِحَّصلا اَهِجارْخِإ  َو  َِکل  اهَبَتَک  ْدَق  ِكابَا  َّنِا  ِتْرَکَذ  ِیتَّلا  ِکَتَفیِحَص  ِیتاه  ِِهبِحاص : ِلْوَق  َو  َنامیَلُس  َو  َدُواد  ِۀَِّصق  َو  مالسلا  امهیلع  ایِرَکَز  و 
(60 …  ) اهاِیا ِهِقیِزْمَت  َو  اهِیف  هلِفَت  َو  ِبَرَعلا ، ِِرئاس  َو  ِراْصنالا  َو  َنیرِجاهُْملا  ِِرئاـس  َو  ٍشیَُرق  ْنِم  ِداهْـشَْالا  ُِسُؤر  یلَع  اهِرْـشَن  َو  اـهنِم  اهِذْـخَا  َو 
و كَدَف ، نتفرگ  زا  رکبابا و  زا  هدیسر و  وا  بناج  زا  هک  ییاهمتس  نآ  زا  رمع و  زا  دننکیم : تیاکـش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
روایب و هداد  وت  هب  كَدَف  هرابرد  تردپ  یتفگ  هک  ياهتشون  تفگ : هک  رمع  شقیفر  لوق  زا  میراذگیمن … و  ثرا  ءایبنا  ام  ثیدح  لعج 

نآ و…  ندرک  هراپ  همان و  نآ  هب  نتخادنا  ناهد  بآ  زا  راصنا و  نیرجاهم و  زا  مدرم  مامت  رب  نآ  نداد  ناشن  همان و  نآ  نتفرگ  زا 

كَدَف لاوما  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياهششخب  . 4

نیا مهم  عبانم  زا  یکی  کشیب  هک  دناهتـشاد  یناوارف  ياهـششخب  دوخ ، تاـیح  لوط  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تسا  ملـسم  هچنآ 
. تسا هدوب  كَدَف »  » ياهدمآرد زا  ناشیا ، رمع  رخآ  لاس  هس  یط  اهششخب ،

رکبابا طسوت  كَدَف »  » زا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يالکو  جارخا  . 5

َۀَمِطاَف َلیکَو  َجَرْخأ  ْنَم  كَدَـف  یلإ  َثََعب  ِراَْصنألا ، َو  َنیرِجاَهُْملا  ِعیمَج  یلَع  ُْرمألا  َُهل  َماَقَتْـسا  َو  رَْکبُوبأ  َِعیُوب  اََّمل  مالـسلا : هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق 
تعیب رکبوبا  اب  مدرم  نوچ  دـندومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ( 61 …  ) اَْهنِم مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  مالـسلا  اـهیلع 

، هَّللا لوسر  رتخد  همطاف ، لیکو  ات  داتسرف  كَدَف  يوس  هب  ار  یـسک  دیدرگ ، مکحم  راصنا  نیرجاهم و  رب  يو  تموکح  ياههیاپ  دندرک و 
َۀَمِطاَف ِلیکَو  َیلإ  ثََعب  ُهَِسلْجَم  رَْکبُوبأ  َسَلَج  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  اََّمل  مالـسلا : هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  دنک …  نوریب  كَدَف  زا  ار  مالـسلا  امهیلع 

و تسـشن ، ناشیا  ياج  هب  رکبوبا  دـنتفر ، اـیند  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  نوچ  ( 62 . ) كَدَف ْنِم  ُهَجَرْخأَف  مالـسلا  اهیلع 
 … درک نوریب  كَدَف  زا  ار  وا  سپ  داتسرف ، كَدَف  رد  همطاف  لیکو  يوس  هب  ار  یسک 

كَدَف تّیکلم  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياعدا  . 6

نیا دزاسیم و  یفتنم  یلک  روط  هب  ناشیا  رد  ار  نیغورد  ياعدا  لاـمتحا  هاـنگ ، ره  زا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  ندوب  موصعم 
اب جاجتحا  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دشابیم و  یّنـس  هعیـش و  ءاملع  لوبق  دروم  هدش و  تباث  ریهطت  هیآ  طسوت  تمـصع 

. دندومن لالدتسا  هیآ  نیمه  هب  مه  رکبابا 

نَمْیَا مُا  مالسلاهیلع و  یلع  ترضح  تداهش  . 7

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  مالغ   ) حابر مالسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نَْمیَا ، مُا  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هتبلا 
دوخ رتخد  هب  تایح  نامز  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ار  كَدَـف »  » هک دـنداد  تداهـش  زین  سیمع  تنب  ءامـسا  و  مَّلَـس ) َو  ِِهلآ 

(63 . ) دندیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
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رکبابا دوخ  طسوت  كَدَف »  » در همان  نتشون  . 8

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  تیاور  ]

اذـه ام  دَّمَُحم  َتِنب  ای  لاقَف : َرَمُع  اهیِقَلَف  اهعَم  ُباتِْکلا  َو  ْتَجَرَخَف  لاقَف : كَدَـف  ِّدَرب  اَهل  ُهَبَتَکَف  ٍباـتِکب  اعَدَـف  مالـسلا : هیلع  هَّللاِدـْبَع  یبَأ  نَع 
: … دیامرفیم ینالوط  تیاور  کی  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ( 64 …  ) كَدَف ِّدَِرب  رِکبُوبَا  ِیل  َبَتَک  ٌباتِک  َْتلاقَف : کَعَم ؟ يّذلا  باتْکلا 
ار همان  ترـضح  هکیماگنه  تشون ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  ار  كَدَـف  در  دـیبلط و  ار  نتـشون ) لئاسو   ) ار ياهقرو  رکبوبا  سپ 

يراد تسد  رد  هک  ياهتـشون  نیا  دّـمحم ، رتخد  يا  تفگ : رمع  دـندرک ، دروخرب  رمع  اب  هار  نیب  رد  دـندش  جراخ  رکبابا  دزن  زا  هتفرگ و 
تایاور رد  نومضم  نیا  هتبلا  تسا …  هتـشون  نم  يارب  كَدَف  ّدر  ناونع  هب  رکبوبا  هک  تسا  ياهمان  نیا  دنداد : باوج  ترـضح  تسیچ ؟

: مییامنیم افتکا  تایاور  نیا  عبانم  زا  یضعب  رکذ  هب  ام  تسا و  هدش  رکذ  یّنس  هعیش و  فلتخم  بتک  و 

هعیش بتک  رد  تیاور ] نومضم  ]

 - 651 و 752 ، 650 تاحفص 647 ، رد  دـلج 11/2  مولعلا ، ملاوع  189 و 342 -  ، 157 ، 128 تاحفـص 123 ، رد  دلج 29  راونألاراحب ،
ات 282. هحفص 277  یلاوعلا ، كَدَف و  هحفص 92 - دلج 1 ، جاجتحا ، هحفص 195 - دلج 7 ، ریدغلا ، هحفص 309 - دلج 1 ، یئاهب ، لماک 

تّنس لها  بتک  رد  تیاور ] نومضم  ]

دلج 3، هّیبلح ، هریـس  هحفص 87 -  ءزج 16 ، رد  تـیاور  ود  هحفص 274 و  هحفص 101 و  ءزج 16 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرش 
هحفص 362.

فینح نب  نامثع  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  همان  . 9

. هَّللا ُمَکَْحلا  َمِْعن  َو  نیِرَخآ  ٍمْوَق  ُسوُُفن  اهیَلَع  ْتَخَـس  َو  ٍمْوَق  ُسوُُفن  اهنَع  ْتَّحَـشَف  ُءامَـسلا  ُْهتَّلَظأ  ام  ِّلُک  ْنِم  كَدَـف  انیِدـیَا  ِیف  َْتناک  یَلب  … 
بصغ ام  زا  ار  نآ  . ) دندیزرو لخب  نآ  رب  یهورگ  هک  دوب  ام  تسد  رد  كَدَف  تسا  هدنکفا  هیاس  نآ  رب  نامسآ  هچنآ  مامت  زا  يرآ  ( 65)

. دشابیم دنوادخ  مکاح  نیرتهب  دنتشذگ و  نآ  زا  هدومن و  ششخب  نارگید  و  دندرک )

ءافلخ طسوت  كَدَف  ندنادرگرب  . 10

نمض رد  نومأم ، هلمج  زا  ( 66 ، ) دندنادرگرب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نادنزرف  هب  ار  كَدَف »  » سابع ینب  هیما و  ینب  ءافلخ  زا  یـضعب 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تیکلام  هب  هنیدـم  رد  دوخ  رادـنامرف  رفعج ، نب  مَُثق  هب  ياهمان 

ینیـشناج ادـخ و  نید  هب  تبـسن  هکیماقم  تیعقوم و  هب  هجوت  اب  نومأـم )  ) نینمؤملاریمأ اـنامه  دـعب ، اـما  و  دـنکیم : رارقا  نینچ  نیا  مَّلَس 
راک هب  ار  وا  تاروتسد  هدرک ، لمع  ادخ  لوسر  ّتنس  هب  هک  تسا  درف  نیرت  هتسیاش  دراد ، ترضح  نآ  هب  تبسن  هک  یتبارق  ادخ و  لوسر 

هقدص اطع و  نآ  دروم  هداد ، رارق  دوخ  هقدص  قّدصت و  دروم  ار  سک  ره  دشخبب و  هدرک ، یـششخب  ترـضح  نآ  هک  سک  ره  هب  ددـنبب .
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َو دراد . لیامت  تبغر و  تسوا ) هب  برقت  بجوم  هچنآ  هب  ندرک  لمع  رد   ) وا هب  تسادخ و  اب  نینمؤملاریما  يرادهگن  قیفوت و  دهد . رارق 
ًاَفوُْرعَم ًارِهاظ  ًاْرمَأ  َِکلذ  َناک  َو  اهیَلَع  اِهب  َقَّدَـصَت  َو  ًاکَدَـف  هَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  هَمِطاف  یطْعَأ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ُلوُسَر  َناک  ْدَـق 

هب ار  نآ  هدیـشخب و  همطاف  شرتخد  هب  ار  كَدَف  ادخ  لوسر  انامه  و  ( 67 . ) مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  َلآ  نَیب  ِهِیف  َفالتْخِإال 
دوجو نآ  رد  یفالتخا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نادناخ  نیب  رد  هک  دوب  یفورعم  راکـشآ و  رهاظ و  لمع  کی  نیا  داد ، هیده  وا 

نینچ نومأـم )  ) نینمؤملاریما تهج  نیا  زا  دـندوب ، نآ  ناـهاوخ  یعدـم و  دنتـشاد  تیولوا  نآ  هب  تبـسن  هک  یناـسک  هتـسویپ  و  تشادـن ،
 … دنادرگرب لوسر  ترضح  هثرو  هب  ار  نآ  هک  دید  حالص 

: تّنس لها  ياملع  رارقا  . 11

لزان لِیبَّسلا » َْنبا  َو  َنیِکْسِْملا  َو  هَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ یتقو  هک  دنراد ، رظن  قافتا  ننست  لها  ناثدحم  زا  یهورگ  هعیش و  نادنمـشناد 
یباحص ود  هب  ثیدح  دنس  دندیشخب . مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دوخ  رتخد  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دیدرگ ،

زا دناهدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  یگرزب  ياهتیـصخش  ننـست  لها  ناثدـحم  زا  ددرگیم و  یهتنم  سابع  نبا  يِرْدُـخ و  دیعـسوبأ  گرزب 
یَّلَص ربمایپ  دیدرگ ، لزان  هدش  دای  هیآ  یتقو  دسیونیم : دوخ  ریسفت  رد  يرمق ، يرجه  لاس 909  يافوتم  یطویس ، نیدلا  لالج  . 1 هلمج :

زازب و دـننام : یناثدـحم  ار  ثیدـح  نیا  دـنکیم : هفاضا  سپـس  دومرف ، اطع  وا  هب  ار  كَدَـف »  » تساوخ و ار  همطاـف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
لقن سابع  نبا  زا  هیودرم » نبا   » دیوگیم زین  و  دناهدرک . لقن  يِرْدُخ  دیعس  وبا  فورعم  یباحص  زا  هیودرَم  نبا  متاح و  یبا  نبا  یلعیوبا و 

، نیدلا ءالع  . 2 ( 68 . ) درک کیلمت  همطاف  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دیدرگ  لزان  هدـش  دای  هیآ  یتقو  تسا  هدرک 
و تسا . هدرک  لـقن  ار  هدـش  داـی  ثیدـح  زین  يرمق ، يرجه  لاس 976  ياـفوتم  هّکم و  نکاـس  يدـنه ، یقتم  هب  فورعم  ماـسح ، نب  یلع 
.3 ( 69 . ) دـناهدرک لقن  يِرْدُـخ  دیعـسوبا  زا  ار  ثیدـح  دوخ  خـیرات  رد  مکاـح  راـّجنلا و  نبا  دـننام  یناثدـحم  دـنکیم : هفاـضا  نینچمه 
ار نایرج  ( 70  ) دوخ ریسفت  رد  يرمق ، يرجه  ای 437  يافوتم 427  یبلعث ) هب  فورعم  ، ) يروباشین میهاربا  نب  دّمحم  نب  دمحا  قاحساوبا ،

هدرک لقن  نینچ  نیا  هتشون ، هنیدم  یلاو  هب  هک  ار  نومأم  همان  نتم  يرمق ، يرجه  لاس 279  يافوتم  يِرُذالَب  ریهش ، خّروم  . 4 دنکیم . لقن 
فورعم و رهاظ و  یلمع  نیا  داد . هیده  وا  هب  ار  نآ  دیشخب و  همطاف  هب  ار  كَدَف »  » نیمزرس مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  تسا :
، يرهوج زیزعلا  دبع  نب  دمحا  . 5 ( 71 . ) تشادن دوجو  نآ  رد  یفالتخا  هنوگ  چیه  ادخ  لوسر  نادناخ  دارفا  نیب  رد  هک  دوب  هدش  هتخانش 

شنابحاص هب  هک  ار  ياهملظم  نیتسخن  تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  زیزعلادـبع  نب  رمع  هکیماگنه  دـسیونیم : هفیقّـسلا »  » باـتک فلؤم 
« كَدَـف  » هک دوشیم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا  ( 72 . ) دـینادرگ زاـب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  نب  نسح  هب  ار  كَدَـف »  » هک دوـب  نیا  داد  سپ 

لقن يِرْدُخ  دیعس  یبا  زا  كَدَف »  » هرابرد ار  هیآ  لوزن  نأش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 6 تسا . هدوب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  کلم 
یبرغ هسردم  داتسا  اب  هک  ياهرکاذم  زا  تسا  هداد  صاصتخا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  عوضوم  نیا  قیقحت  يارب  هک  یلصف  رد  و  تسا . هدرک 

ترضح دوخ  یمارگ  رتخد  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  دقتعم  يو  هک : دوشیم  هدافتسا  هتـشاد ، دادغب 
مَّلَـس و َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  رتخد  ياـعدا  حرط  تشذگرـس  دوخ  هریـس  رد  یبلح  . 7 ( 73 . ) تسا هدیـشخب  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

هراپ تفرگ و  ار  نآ  رمع  یلو  دومن ، رداص  ارهز  ترـضح  ماـن  هب  ار  كَدَـف »  » هلاـبق تقو  هفیلخ  دـیوگیم : هدروآ و  ار  وا  دوهـش  ياـهمان 
هرکاذم كَدَف  نوماریپ  رکب  یبا  اب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  دیوگیم : بهذلا » جورم   » باتک رد  يدوعـسم  . 8 ( 74 . ) درک

رد يومح  توقای  . 9 (. 75  ) دروآ دهاش  ناونع  هب  ار  نَْمیَا  مُا  نینـسح و  یلع و  دنادرگ و  زاب  وا  يارب  ار  كَدَف »  » هک تساوخ  وا  زا  دومن ،
هفیلخ تسا  هدیـشخب  نم  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تفگ  تفر و  رکبوبا  شیپ  همطاف  دسیونیم : نادـلبلا » مجعم  »

هدینادرگ زاب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نامدود  هب  كَدَف » ، » رمع تفالخ  نارود  رد  دسیونیم ) ماجنارـس   …  ) تساوخ و دهاش 
لقن رکبوبا  اب  ار  همطاف  هرکاذم  ءافولا » ءافو   » باتک رد  يدوهمـس ، . 10 (. 76  ) دوب شخب  تیاضر  رایسب  ناناملـسم  دمآ  رد  عضو  اریز  دش 
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رد ار  كَدَف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دنتفگ : ود  ره  دنداد و  یهاوگ  همطاف  عفن  هب  نَْمیَا  مُا  یلع و  دیازفایم : سپـس  دنکیم و 
ترـضح نادناخ  هب  زیزعلا  دبع  نب  رَمُع  تفالخ  نارود  رد  كَدَف  دـیوگیم : نینچ  مه  و  تسا ، هدیـشخب  همطاف  هب  ناشدوخ  تایح  نامز 

، هک تسا  یناتـسلخن  همـشچ و  كَدَـف »  » رد دـسیونیم : برعلا » ناـسل   » رد روـظنم  نـبا  . 11 ( 77 . ) دـش هدـینادرگ  زاب  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
تایح نامز  رد  ار  نآ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  دیوگیم : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دیـشخب …  شربمایپ  هب  ار  نآ  دنوادخ 
ناونع هب  ای  ششخب و  تروص  هب  هچ  كَدَف »  » نیمزرس دیوگیم : دوصقملادبع  حاتفلادبع ، داتسا  . 12 دیشخب . مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  دوخ 

(78 . ) تشاد زاربا  نآ  رد  يدیدرت  کش و  لدج و  ثحب و  دوشیمن  هک  دوب  همطاف  صلاخ  قح  ثرا ،

؟ دیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوخ  رتخد  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  ربمایپ  ارچ  مّوس : لاؤس 

هراشا

رتخد هب  ار  كَدَـف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ارچ  سپ  دنتـشادن  ایند  هب  یگتـسبلد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مینادیم  ام  هکنیا  اب 
: مینک هراشا  بلطم  جنپ  هب  میناوتیم  نئارق  زا  هدافتسا  اب  لاؤس  نیا  باوج  رد  دیشخب ؟ دوخ 

میکح میلع و  دنوادخ  رما  . 1

زا هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  : » همیرک هیآ  لوزن  زا  دـعب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 
ترـضح یبرقلا  يوذ  زا  روظنم  دروآ : مایپ  دـنوادخ  فرط  زا  لیئربج  تسا ؟ مادـک  وا  قح  و  تسیک ؟ یبرقلا  يوذ  دومرف : لاؤس  لیئربج 

. دندیشخب دوخ  رتخد  هب  ار  كَدَف » ، » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ  دشابیم ، كَدَف »  » وا قح  تسا و  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
(79)

تموکح يرادمامز  . 2

نوچ و  دنتفرگیم ، تسد  هب  ار  هعماج  تیالو  تموکح و  دیاب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ 
ققحت يارب  هیامرـس  نیرتهب  تسناوتیم  كَدَف ، دمآرد  دشابیم ، يدام  هیامرـس  هب  دنمزاین  دوخ ، فادـها  ندومن  هدایپ  يارب  یتموکح  ره 
هدیسر هجیتن  نیا  هب  زین  رکبوبا  تموکح  هاگتسد  ایوگ  و  ددرگ ، بوسحم  یمالسا  هعماج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هتفرـشیپ  فادها 
ندومن مکحم  نمـض  ات  دومن ، جراخ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نادناخ  تسد  زا  ار  كَدَف  تسخن  ياهزور  نامه  رد  اذـل  دوب ،

. دنک هاتوک  يدام  هیامرس  نیا  زا  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ناتسد  دوخ ، هنابصاغ  تموکح  نازرل  ياههیاپ 

بولق فیلأت  . 3

اهنآ ناشیوخ  زا  يرایسب  اریز  دنراد  لد  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هنیک  یهورگ  هک  تسنادیم  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 
زا ییوجلد  یلام و  ياهکمک  اهنآ  بولق  فیلات  اههنیک و  ندرب  نیب  زا  ياههار  زا  یکی  دناهدش و  هتشک  يو  ریـشمش  هب  دربن  ياهنادیم  رد 
زا ریغ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  رطاخ  نیمه  هب  و  دوش ، هتـشادرب  نایم  زا  دوب  تفالخ  رـس  رب  هک  ییاهراخ  قیرط  نیا  زا  ات  دشابیم  اهنآ 

. دننک هدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  صاخ  عقاوم  رد  دشاب و  ناشدوخ  تسد  هب  نآ  رایتخا  هک  دنشاب  هتشاد  تسد  رد  ار  یلام  دیاب  لاملا  تیب 

ءارقف نایاونیب و  هب  کمک  . 4
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دمآ رد  و  هدوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یگدـنز  قالخا  ءزج  هشیمه  نافیعـض ، ءارقف و  صخألاب  هعماج ، دارفا  هب  تبـسن  مرک  ناـسحا و 
. دشاب مالسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  ترضح  رهمرپ  ناتسد  اب  نایاونیب ، ناجاتحم و  زاین  عفر  يارب  یبوخ  هیامرس  تسناوتیم  كَدَف » »

دنموربآ یگدنز  . 5

ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  هک  تسا  نیا  دشاب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  كَدَف »  » شـشخب لیلد  دناوتیم  هک  ياهزیگنا  نیرخآ 
زا یتمـسق  و  دنـشاب ، هتـشاد  يدنموربآ  یناگدنز  دیاب  دتفیب ، قافتا  تسا  نکمم  هک  یثداوح  هب  هجوت  اب  هدـنیآ  رد  وا  نادـنزرف  مَّلَـس و  َو 

. دنک نیمات  ار  اهنآ  یعامتجا  يدام و  یگدنز  دناوتیم  كَدَف »  » دمآرد

؟ دنداتفا كَدَف »  » بصغ رکف  هب  شنایفارطا  هفیلخ و  ارچ  مراهچ : لاؤس 

لیالد

تموکح نافلاخم  هب  هوشر  . 1

هفیقس رد  صاخ  ياهدع  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تلحر  زا  دعب  هدش  رکذ  خیرات  رد  دینادیم و  هک  هنوگنامه 
میمصت نیا  دنچ  ره  دننک و  راذگاو  رکبوبا  هب  ار  تفالخ  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تاشرافـس  فالخ  رب  دنتفرگ  میمـصت 
نافلاخم میمـصت  نیا  نوچ  دوبن ، یفاک  تفالخ  همادا  يارب  یبسن  يزوریپ  نیا  یلو  تفرگ ، رارق  هعماج  رد  ياهدـع  دـییأت  دروم  هنادرخبان 

رد ( 80 . ) دنتخانـشیمن تیمـسر  هب  ار  هفیلخ  تفـالخ  و  دوب ، هتفرگ  رارق  نایفـسوبا  اـهنآ  سأر  رد  هک  هّیما ، ینب  هلمج  زا  تشاد ، يداـیز 
ای دومن  تموکح  رایمه  هارمه و  ار  نافلاخم  رگید ، ياهدع  هب  یلام  هوشر  فلاخم و  نارس  هب  اهتسپ  زا  یضعب  نداد  اب  دیاب  یطئارش  نینچ 

باختنا ماش  تموکح  يارب  ار  هیواعم  يو  دنزرف  نایفسوبا  ندرک  تکاس  يارب  هفیلخ  ًالثم  درک . هدافتسا  تموکح  عفن  هب  اهنآ  توکس  زا 
رجاـهم و ندرک  تکاـس  يارب  دـیاب  هفیلخ  نینچمه  ( 81 . ) تسا هدرک  محر  هلـص  رکبوبا  تفگ : ربـخ  نیا  ندینـش  اـب  نایفـسوبا  هک  درک ،

میـسقت اهنآ  نیب  ار  یلاوما  دندمآ ، نوریب  هفیقـس  زا  مشخ  زا  رپ  یلد  اب  دندرکن و  تعیب  وا  اب  تسخن  زور  زا  هک  نایجرزخ ، هژیو  هب  راصنا 
(82 . ) دنک

هجدوب دوبمک  . 2

نارومأم هب  تاکز  نداد  زا  فارطا  لیابق  مه  دوب و  یلاخ  لاـملا  تیب  مه  نوچ  دوب . هدـش  يدـیدش  هجدوب  دوبمک  راـچد  بصاـغ ، هفیلخ 
یلئاسم نینچ  تروص  رد  دـشیم و  هداد  یجراـخ  یلخاد و  ياـهگنج  لاـمتحا  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  دـندرکیم . يراددوخ  یتموکح 
خروـم تسا . هدرک  فارتـعا  بلطم  نیا  هب  ياهنوـگ  هب  رمع  هکناـنچ  دـنک ، هدافتـسا  هار  نـیا  رد  كَدَـف »  » دـمآرد زا  تساوـخیم  هـفیلخ 

و دنامب ، یقاب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رتخد  تسد  رد  كَدَف »  » هک دوب  لیام  رکبوبا  دسیونیم : دوخ  هریـس  رد  یبلح »  » فورعم
هب وت  ادرف  تفگ : درک و  رکبوبا  هب  ور  دـیدرگ و  عنام  همطاف  هب  هقرو  نداد  زا  رمع  اما  درک . قیدـصت  ياهقرو  رد  ار  همطاـف  تیکلاـم  یتح 

نیمأت ار  اهنآ  یگنج  هنیزه  اجک  زا  دننک ، مایق  ناناملسم  دض  رب  برع  ناکرـشم  رگا  اریز  درک  یهاوخ  ادیپ  يدیدش  زاین  كَدَف »  » دمآ رد 
(. 83 ( !؟ دومن یهاوخ 

مالسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  يداصتقا  تردق  زا  سرت  . 3
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يوقت شناد ، ملع و  زا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  یمارگ  لوسر  ینیشناج  هعماج و  يربهر  طئارش  مامت  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
اههیصوت صوصخلاب  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  ناشخرد ، قباوس  تواخـس ، تعاجـش ، يراکزیهرپ ، و 

یلام و تردـق  هنیمز ، طیارـش و  نیا  اب  يدرف  هاـگره  و  تشاد . ار  وا  ینیـشناج  هراـبرد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  تاشرافـس  و 
نینچ ددرگیم و  وربور  یگرزب  رطخ  اب  تفـالخ  هاگتـسد  دـنک ، تباـقر  هفیلخ  نازرل  تفـالخ  اـب  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  مه  يداـصتقا 

. تسا هداد  لیکـشت  تموکح  نآ  رانک  رد  یتموکح  یتیعقوم  نینچ  اـب  دوخ  دزادرپن ، مه  ور  رد  ور  هزراـبم  هب  تموکح  اـب  رگا  یـصخش 
بلـس رکف  هب  تسین ، بصغ  لباق  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ینورد  لیاضف  هکنیا  هب  ملع  اب  تاکن و  نیا  هب  هجوت  اب  شناـیفارطا  رکبوبا و 

نیا دنوشن . عمج  ناشیا  رود  مدرم  زا  یهورگ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ناتـسد  ندوب  یلاخ  اب  ات  دنداتفا ، ترـضح  نآ  يداصتقا  تردـق 
ْنَع ْعَْنماَف  اهَریَغ  َنوُدیِری  اْینُّدلا ال  ِهِذه  ُدِیبَع  َساّنلا  َّنا  تفگ : رکبابا  هب  هک  دوشیم . هدافتسا  ینشور  هب  هفیلخ  اب  رمع  يوگتفگ  زا  تقیقح 
نیا ناگدنب  مدرم  ( 84 . ) اْینُّدلا ِیف  ًۀَبْغَر  کیلِإ  اُوِلْبقَأ  َو  ًاِیلَع  اوُکََرت  ِکلِذب  اوُِملَع  اذِإ  ُهَتَعیِـش  َّنِإَف  ًاکَدَـف  َو  َءیَْفلا  َو  َسْمُْخلا  ِِهتَیب  ِلْهَأ  َو  یلَع 

ار وا  دندید  یلاخ  ار  وا  ناتـسد  وا  ناوریپ  مدرم و  یتقو  ریگب . یلع  زا  ار  كَدَف  ءْیَف و  سمخ و  وت  دـنرادن ، یفدـه  نآ  زج  دنتـسه و  ایند 
ُهَّللا یَّلَـص  ربمایپ  نادـناخ  اهنت  هن  تموکح  هاگتـسد  لیلد  نیمه  هب  دـندرگیم . لیامتم  وت  هب  ایند  هب  مدرم  تبغر  رطاخ  هب  دـننکیم و  اهر 

نادنواشیوخ هب  طوبرم  ( 85  ) نآرق حیرصت  هب  هک  یگنج  میانغ  مجنپ  کی  زا  ار  نانآ  هکلب  درک ، مورحم  كَدَف »  » زا ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
هار نیا  زا  يرانید  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  تخاس و  مورحم  زین  تسا ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 

(86 . ) دشن تخادرپ  نانآ  هب 

؟ تفالخ بصغ  ای  كَدَف  بصغ  يدنب ]: عمج  ]

: ینعی دوخ ، نیـشناج  تفالخ  ندرک  مکحم  رطاخ  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دوشیم  نشور  حوضو  هب  قوف  بلاـطم  زا 
یلع ترضح  فیعضت  رطاخ  هب  مه  تفالخ  نابصاغ  دندیـشخب و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ناشرتخد  هب  ار  كَدَف »  » مالـسلاهیلع یلع  ترـضح 

ثحب دوشیم  مولعم  هجیتـن  رد  دـندومن و  هدولآ  كَدَـف »  » بصغ هب  تسد  دوخ ، تموـکح  نازرل  ياـههیاپ  ندوـمن  مکحم  مالـسلاهیلع و 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  ینیشناج  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  تیناقح  هلأسم ، هکلب  هدوبن  يویند  يدام و  ثحب  کی  كَدَف » »

ریز تیاور  هب  لاح  دندومن . رارصا  ردقنیا  كَدَف »  » يریگ سپ  زاب  رب  مالسلا  امهیلع  یلع  ارهز و  ترـضح  تلع  نیمه  هب  تسا ، هدوب  مَّلَس 
در یـسابع  يدهم  دندید  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  ینامز  دیوگیم : طابـسا  نب  یلع  ددرگ . رتنشور  بلطم  ات  دـینک ، هجوت 
رب ار  اـم  هدـش  بصغ  قـح  ارچ  دـندومرف : یـسابع  يدـهم  هب  دـنادرگیمرب . قـح  ناـبحاص  هب  ار  هدـش  بـصغ  قوـقح  دـنکیم و  ملاـظم 
نم يارب  ار  نآ  ّدح  تفگ : یـسابع  يدهم  سپ  (. 87 « ) كَدَف : » دندومرف ترضح  تسیچ ؟ امش  قح  تفگ  یـسابع  يدهم  ینادرگیمن ؟

شیدع شرگید  ّدح  دحا و  هوک  نآ  لّوأ  ّدح  دندومرف : مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  منادرگ . رب  امـش  هب  ار  نآ  ات  دـینک ، نیعم 
: ینعی هلب . دندومرف  ترـضح  اهنیا ؟ مامت  دیـسرپ  بجعت  اب  یـسابع  يدهم  ِلَْدنَْجلا ، ۀَموُد  شرخآ  دح  رحبلا و  فیـس  نآ  مّوس  دح  رـصم ،

یسک رگا  هَّللا و  لوسر  تفالخ  بصغ  اب  دوب  ربارب  كَدَف  بصغ  هک  دندنامهف : یـسابع  يدهم  هب  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح 
داتـسا و رارقا  نیا  هب  بلطم  دـییات  يارب  زاب  ( 88 . ) دنادرگرب ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  مامت  رب  تفالخ  دیاب  دنادرگرب ، ار  كَدَف »  » دـهاوخب

مالـسلا اهیلع  ارهز  ایآ  متفگ : رافلا  نب  یلع  دادغب  سردم  گرزب و  داتـسا  هب  دیوگیم : دیدحلایبانبا  دـیئامرف : هجوت  ننـست  لها  درگاش 
سپ متفگ  یلب . تفگ : تسا ؟ وگتـسار  ینز  وا  هک  تسنادیم  هفیلخ  متفگ  یلب . تفگ : هدوب ؟ وگتـسار  كَدَف »  » دروم رد  دوخ  ياعدا  رد 

ار وا  نخـس  زور  نآ  هاگره  تفگ : راقو  لامک  اب  دز و  يدنخبل  داتـسا  عقوم  نیا  رد  تشاذـگن ؟ شرایتخا  رد  ار  وا  ملـسم  قح  هفیلخ  ارچ 
نیا زا  وا  ادرف  دینادرگیم ، زاب  يو  هب  ار  كَدَـف  دـهاش ، تساوخرد  نودـب  تسا  وگتـسار  نز  کی  وا  هک  تهج  نیا  يور  تفریذـپیم و 

تفالخ دوب ، راچان  عقوم  نیا  رد  وا  تسا و  یلع  مرهوش  هب  طوبرم  تفالخ  تفگیم : درکیم و  هدافتسا  مالـسلاهیلع  یلع  عفن  هب  تیعقوم 
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مورحم دوخ  ملـسم  قح  زا  ار  ارهز  ترـضح  دوش ، هتـسب  تارظانم  اضاقت و  باب  هکنیا  يارب  وا  یلو  دـنک . راذـگاو  مالـسلاهیلع  یلع  هب  ار 
. تخاس

؟ دنک مکحم  ار  تموکح  ياههیاپ  هک  دوب  ياهزادنا  هب  كَدَف »  » دمآرد ایآ  مجنپ : لاؤس 

: نآ رایسب  دمآرد  و  كَدَف »  » تعسو لئالد 

يرانید رازه  داتفه  هراجا   - 1

زا یخرب  رد  دندوب و  هداد  هراجا  رانید  غلبم 24000  هب  ار  كَدَف »  » نیمزرس مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دسیونیم : سوواط  نب  دّیس 
(89 . ) تسا هدوب  كَدَف »  » هنایلاس دمآرد  توافت  بسح  هب  فالتخا  نیا  ًارهاظ  هک  تسا ، هدش  لقن  زین  رانید  ثیداحا 70000 

رفن هس  نیب  كَدَف  میسقت   - 2

(. 90  ) شدوخ دنزرف  دیزی  نامثع و  نب  رمع  مکح ، نب  ناورم  درک : میـسقت  رفن  هس  نایم  ار  كَدَـف »  » دیـسر تفالخ  هب  هیواعم  هکیماگنه 
ره هک  اهتـشا ) اب   ) رفن هس  نایم  ار  نآ  تسناوت  هیواعم  هک  دوب  ياهظحالم  لباق  نیمزرـس  کی  كَدَف »  » هک دوشیم  هدافتـسا  میـسقت  نیا  زا 

. دنک میسقت  دندوب  یگرزب  لیماف  هدنیامن  مادک 

مالسا هاپس  زیهجت   - 3

وا شیپ  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  ار  دوخ  ناهاوگ  دومن و  وگتفگ  كَدَـف »  » هرابرد رکبابا  اـب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هکیماـگنه 
، دوبن مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  یـصخش  کلم  كَدَف » : » تفگ مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رتخد  خساپ  رد  رکبوبا  دروآ ،

قاـفنا زین  ادـخ  هار  رد  داتـسرفیم و  نانمـشد  اـب  دربـن  يارب  درکیم و  زهجم  ار  یهاپـس  نآ  دـمآرد  زا  هک  دوـب  ناناملـسم  لاوـما  زا  هکلب 
(91 . ) تسیگرزب هناشن  نیا  و  دوب ، یفاک  هاپس  زیهجت  يارب  كَدَف »  » دمآرد ینعی  درکیم .

كَدَف رهش   - 4

اههناخ و دینک  هاگن  كَدَف »  » ياهـسکع هب  رگا  زین  نونکا  و  تسا ، هدش  ریبعت  كَدَف »  » رهـش ای  هیرق  ناونع  هب  كَدَف »  » زا یخیرات  بتک  رد 
هقطنم تعـسو  دـیوگیم : یناریا  تئیه  يارب  شتاحیـضوت  رد  رباج  نمحرلادـبع  دـهدیم و  ناـشن  ار  كَدَـف »  » ندوب رهـش   … اـهجرب و ،

(92 . ) دشابیم رتمولیک  رد 50  رتمولیک   50 كَدَف » »

: مشش لاؤس  همدقم 

همطاف ترـضح  هب  شتایح  نامز  رد  ار  نآ  هدوب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  صاخ  کلم  كَدَـف »  » هک دـش ، تباث  نونکاـت 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياج  هب  هنابـصاغ  رکبابا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دعب  اما  تسا . هدیـشخب  مالـسلا  اهیلع 
. درک بصغ  زین  ار  كَدَف »  » قیرط نیدب  دوش و  جراخ  كَدَف »  » زا مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  لیکو  داد : روتـسد  تسـشن و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 

بـصغ هب  هدمآ و  بصاغ  هفیلخ  شیپ  دوخ  قح  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  مالـسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  یلع و  ترـضح  كَدَف »  » بصغ لابندب 
متسه و هَّللا  لوسر  نیشناج  نم  نآلا  هدوب و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  کلم  كَدَف  تفگ : رکبابا  دندومن . ضارتعا  كَدَف » »
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متسه و هَّللا  لوسر  نیشناج  نم  نآلا  هدوب و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  کلم  كَدَف  تفگ : رکبابا  دندومن . ضارتعا  كَدَف » »
دوشیم حرطم  اجنیا  هک  یلاؤس  دیروایب . دهاش  بلطم  نیا  رب  دیاب  دیتسه  كَدَـف »  » کلام امـش  رگا  و  دـشاب . نم  تسد  رد  دـیاب  كَدَـف » »

: بلطم حیضوت  هن ؟ ای  دوب  حیحص  يرما  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  نتساوخ  دهاش  مالـسا  سدقم  عرـش  نیناوق  قبط  ایآ  هک : تسا  نیا 
هب دـیاب  دوخ  کلم  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  وا  دـننک ، بصغ  وا  زا  تسا  هدوب  وا  تسد  رد  هک  ار  یـسک  کلم  یمالـسا  هعماج  کـی  رد  رگا 
هک دـش  تباث  هلأسم  نیا  رد  نآلا  دـیامن . رداص  ار  یمکح  وا  ررـض  ای  عفن  هب  یمالـسا  نیناوق  قبط  هاگداد  نآ  دـنک و  تیاکـش  یهاگداد 

بـصغ كَدَف »  » لاح نیا  رد  و  دناهدوب ، راک  لوغـشم  نآ  رد  ناشیا  نارازگراک  هدوب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  فرـصت  رد  كَدَف » »
هَّللا لوسر  هفیلخ  ار  دوخ  هک  رکبابا  ینعی  نامز  یمالـسا  عجرم  اهنت  هب  دوخ  تیاکـش  حرط  يارب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تسا . هدش 

فرط دوخ  رکبوبا -  هاگداد -  یـضاق  هک  لاکـشا  نیا  زا  تشذگ  اب  دوش ، رداص  یمکح  وا  يارب  عرـش  نیناوق  اب  ات  درک . عوجر  دنادیم 
؟ دهاوخب دهاش  دیاب  یسک  هچ  زا  یعرش  نیناوق  قبط  یضاق  نیا  ایآ  هک : تسا  نیا  تسا  حرطم  اجنیا  هک  یلاؤس  تسا . يوعد 

؟ دوب حیحص  يرما  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  رکبابا  نتساوخ  دهاش  ایآ  مشش : لاؤس 

: خساپ

[ دشابیم مالسا  عرش  نیناوق  اب  فلاخم  راک  نیا  ]

: دییامرف هجوت  ریز  لئالد  هب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  دشابیم ، مالسا  عرش  نیناوق  اب  فلاخم  هدوبن و  حیحص  رکبابا  راک  نیا  نیقی  هب 

[ لیالد ]

: دیلاوذ نوناق  . 1

رد جرم  جره و  نآ  همزال  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  و  دوشیم ، هتخانش  نآ  کلام  دیلاوذ )  ) دشاب یصخش  ناتسد  رد  یکلم  رگا  مالسا  رظن  زا 
عراش و  دروایب ، لیلد  دوخ  ياعدا  نیا  رب  دیاب  دشاب ، هتشاد  تیکلم  ياعدا  تسین ، دیلاوذ  هک  يرگید  صخش  رگا  لاح  تسا . هعماج  ماظن 

رد اما  دروایب . دهاش ) ود   ) هنّیب دیاب  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  یعدـم  یِعَّدُْـملا  یَلَع  ُۀَـنیَْبلا  هدومرف : هلأسم  نیا  رد  تواضق  ماقم  رد  سدـقم 
کلام اهنآ  هک  دنراد  اعدا  رکبابا  ای  ناناملـسم  رگا  لاح  دوب ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رایتخا  رد  كَدَف »  » هک دش  تباث  كَدَف ، هلأسم 

هک مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  مالـسا ، مکح  فالخ  رب  رکبابا  اجنیا  یلو  دنروایب . دهاش  ود  اعدا  نیا  رب  دیاب  دنـشابیم  كَدَف » »
رب ار  رکبابا  هنوگچ  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  مینکیم  هراشا  یتیاور  هب  نونکا  تسا . هدومن  دهاش  بلط  دنشابیم  کلام  دیلاوذ و 

تفرگ و مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  زا  ار  كَدَف »  » رکبابا نوچ  دندومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  عیارـشلا : للع  دومن . هاگآ  دوخ  هابتـشا 
نیرجاهم و دوب و  هتسشن  دجـسم  رد  رکبابا  دندمآ و  دجـسم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  درک . جراخ  كَدَف »  » زا ار  ترـضح  لیکو 

هَّللا ُلوُسَر  ُهَلَعَج  ام  مالسلا  اهیلع  هَمِطاف  َْتعَنَم  َِمل  رَکبابَا  ای  دندومرف : هدرک و  رکبابا  هب  ور  ترضح  دندوب ، هتفرگ  رارق  وا  فارطا  رد  راصنا 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  يدومن  عنم  كَدَف  زا  ار  همطاف  ارچ  رکبابا  يا  َنِینَس ؟ َْذنُم  ِهِیف  اِهلیِکَو  َو  اَهل  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
رگا تسا ، نیملسم  کلم  كَدَف » : » داد باوج  رکبابا  دوب . كَدَف  رد  لاس  نیدنچ  وا  لیکو  دوب و  هداد  رارق  وا  يارب  ار  كَدَف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو 
یلع ترـضح  درادـن . كَدَـف »  » رد یقح  چـیه  هنرگ  تسوا و  نآ  زا  كَدَـف »  » سپ درواـیب ، دوخ  تیکلم  تاـبثا  رب  یلداـع  دـهاش  همطاـف 
وگب نم  هب  دندومرف : ترـضح  هن ، رکبابا : ینکیم ؟ مکح  ناناملـسم  رب  ادـخ  مکح  فالخب  ام  يارب  ایآ  رکبابا  يا  دـندومرف : مالـسلاهیلع 

زا رکبابا : ینکیم . دهاش ) ود   ) هنّیب ياضاقت  یـسک  هچ  زا  تسا  نم  نآ  زا  زیچ  نآ  منک  اعدا  نم  دـشاب و  يزیچ  ناناملـسم  تسد  رد  رگا 
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هنّیب ياـضاقت  نم  زا  زاـب  دـننک ، تیکلم  ياـعدا  نآ  رد  ناناملـسم  دـشاب و  يزیچ  نم  تـسد  رد  رگا  و  دـندومرف : ترـضح  هراـبود  اـمش ،
َلاب امَف  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق  هدـمآ : نینچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  جاـجتحا  تیاور  رد  و  ( 93 . ) دـش شوماخ  رکبابا  سپ  ینکیم ؟

مالـسلاهیلع یلع  ترـضح  هَدَْعب . َو  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ِلوُسَر  ِةایَح  ِیف  ُْهتَکَلَم  ْدَق  َو  اهیَدـی ؟ ِیف  ام  یلَع  َۀَـنیَْبلا  اَهَْتلَأَس  َۀَـمِطاف 
كَدَف نیا  هک  نآ  لاح  و  ینکیم !؟ هنیب  ياضاقت  تسوا  ياهتسد  رد  هک  یکَدَف  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زا  ارچ  سپ  دندومرف :

. ینکیمن هنّیب  بلط  ناشیاعدا  نیا  رطاخ  هب  ناناملـسم  زا  وت  ارچ  رکبابا  يا  تسا . هدوب  کلام  نآ  زا  دعب  ادخ و  لوسر  تایح  نامز  رد  ار 
يدروآ یلداع  دوهش  رگا  میرادن ، امش  لیلد  رب  تردق  ام  نک ، اهر  ار  اهتبحص  نیا  یلع  ای  تفگ : رمع  سپـس  دش و  شوماخ  رکبابا  سپ 

هار زا  ترضح  تیاور  همادا  رد  ( ) 94 …  ) تسین یقح  نآ  رد  همطاف  وت و  يارب  تسا و  ناناملسم  نآ  زا  كَدَف »  » هنرگ تسامـش و  اب  قح 
(. درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ثحب  همادا  رد  هک  دندومن  لالدتسا  يرگید 

: مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تمصع  . 2

ندوب موصعم  هک  دـشابیم ، ترـضح  تمـصع »  » دـهاوخب دـهاش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  تسیابیمن  رکبابا  هکنیا  رب  رگید  لـیلد 
هیآ طسوت  تمـصع  نیا  دزاسیم و  یفتنم  یلک  روط  هب  ناشیا  رد  ار ، نیغورد  ياعدا  ِلاـمتحا  هاـنگ ، ره  زا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 

رد مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  مالک  اـجنیا  رد  نخـس  نیرتهب  دـشابیم . یّنـس  هعیـش و  ياـملع  ماـمت  لوبق  دروم  و  هدـش ، تباـث  ریهطت 
َبِهْذـُِیل ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  : » َّلَجوَّزَع هَّللا  ِلوَق  نَع  ِینِْربْخَأ  َلاق  معَن  َلاق : ِهَّللا ؟ َباتِک  ُاَْرقَت  رَکبابَا  اـی  دـنیامرفیم : هک  تسا  رکباـبا  اـب  جاـجتحا 

، هلب تفگ : یناوخیم ؟ نآرق  ایآ  رکبابا  يا  ْمُکِیف …  َْلب  َلاق : انِریَغ ؟ ِیف  ْمَا  انِیف  َْتلََزن  ْنَمِیف  اریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِتیَْبلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 
دنک و رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  سجر و  ات  هدرک  هدارا  دنوادخ  انامه  دیامرفیم : هک  لجوّزع  دنوادخ  لوق  زا  هدب  ربخ  نم  هب  سپ 
هچ وگب  رکبابا  يا  لاح  امـش …  هرابرد  تفگ : رکبابا  ام ؟ ریغ  ای  ام  هرابرد  تسا ، هدـش  لزان  یناسک  هچ  هراـبرد  دـنادرگ . كاـپ  ار  اـمش 

ماجنا یفالخ  راک  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  دنهدب  تداهـش  يدوهـش  رگا  درک  یهاوخ  راک 
، نیِرفاْکلا َنِم  هَّللاَدـنِع  َْتنُک  ْنَذِإ  َلاق : منکیم . نینچ  ناملـسم  نانز  رب  هک  هنوگنامه  منکیم ، يراج  وا  رب  دـح  تفگ : رکبابا  تسا . هداد 
َو ٍضَْعب ، یلإ  ْمُهُضَْعب  َرَظَن  َو  اوُرَْکنا ، َو  ُساّنلا  َمَْدمَدَف  اهیَلَع …  ِساّنلا  َةَداهَـش  َْتِلبَق  َو  ةَراهَّْطلِاب ، اَهل  هَّللا  َةَداهَـش  َْتدَدَر  َکَّنَِأل  َلاق : َِمل ؟ َلاق 
. يوریم رامـش  هب  رفاک  ادـخ  دزن  رد  وت  تروص  نیا  رد  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  مالـسلاهیلع …  ِْبلاط  ِیبَأ  ُْنب  یلَع  هَّللا  َو  َقَدَـص  اُولاـق :
ره زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ندوب  كاپ  تراهط و  هب  دـنوادخ  تداهـش  وت  نوچ  دـندومرف : ترـضح  تلع ؟ هچ  هب  تفگ : رکباـبا 
رد و  هدرک ، راکنا  ار  رکبابا  بضغ ، زا  هتخیمآ  یتاملک  اب  مدرم  سپ  ياهتفریذـپ …  وا  هیلع  رب  ار  مدرم  تداهـش  يا و  هدرک  در  ار  یهانگ 

(. 95 … « ) دیوگیم تسار  بلاطیبا  نب  یلع  مسق  ادخ  هب  دنتفگیم : دندرکیم  هاگن  ار  رگیدمه  هک  یلاح 

: یضاق ملع  . 3

يدراوم رد  دناوتیم  مکاح  نوچ  درکیم ، لمع  دوخ  ملع  هب  دیاب  وا  هک  تسا  نیا  دـنک ، هبلاطم  دـهاش  دـیابن  رکبابا  هکنیا  رب  رگید  لیلد 
رب لـیلد  و  تسا . رتيوق  نادـهاش  یهاوگ  زا  وا  ملع  اریز  دـنک ، مکح  دـهدب  تداهـش  یـسک  هکنیا  نودـب  دراد ، يزیچ  عوقو  هب  ملع  هک 
لام هقان  نیا  دومرف : وا  هب  ترـضح  تساخرب . عازن  هب  ادـخ  لوسر  اب  ياهقان  دروم  رد  یبارعا  درم  دـشابیم : ریز  تیاور  ام  راـتفگ  یتسرد 
نم تفگ : تباث » نب  ۀَْمیَزُخ  « ؟ دهدیم تداهش  وت  عفن  هب  بلطم  نیا  رب  یـسک  هچ  تفگ : یبارعا  ما . هداد  وت  هب  ار  شلوپ  نم  تسا و  نم 
نیا نم  هک  اجنآ  رد  ایآ  يدرک ؟ ادیپ  ملع  اجک  زا  وت  دندیسرپ : وا  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  مهدیم . تداهـش  بلطم  نیا  رب 
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نم دومرف : ترضح  مراد . نیقی  زین  بلطم  نیا  هب  مراد  امش  تلاسر  هب  نیقی  هک  اجنآ  زا  نم  نکل  هن ، تفگ : يدوب ؟ رضاح  مدیرخ  ار  رتش 
نیا ( 96 . ) دـندیمان نیتداهـشلاوذ  ار  وا  تهج  نیدـب  مهدیم . رارق  تداهـش  ود  هلزنم  هب  ار  نآ  منادیم و  ارجا  لباق  ذـفان و  ار  وت  تداهش 

ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  دوب  هدیدن  ۀَْمیَزُخ »  » هک تهج  نآ  زا  تسا ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ناتساد  هب  هیبش  روهشم و  یناتـساد 
نخـس یتـسار  قـح و  هب  زج  دـشابیم و  هاـنگ  ره  زا  موـصعم  تسادـخ و  لوـسر  وا  تسنادیم  نوـچ  یلو  دـناهداد  ار  رتـش  لوـپ  مَّلَـس  َو 

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  داد . تداهش  وا  عفن  هب  درک و  ادیپ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياعدا  ِقدص  هب  ملع  دیوگیمن ،
، مه كَدَـف »  » هلأسم رد  دـنداد ، رارق  قیوشت  دروم  زین  ار  وا  هکلب  دـندومن ، لوبق  ار  وا  تداهـش  هدرک و  ءاـضما  ار  وا  راـک  اـهنت  هن  مه  مَّلَس 

اعدا هچنآ  رد  و  دـشابیم ، كاـپ  هاـنگ  ره  زا  و  ( 97  ) هدوب موصعم  ریهطت  هیآ  قبط  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تسنادیم  رکباـبا  نوچ 
و دادیم ، كَدَـف »  » در هب  مکح  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  عفن  هب  درکیم و  هدافتـسا  دوخ  ملع  نیا  زا  دـیاب  سپ  تسا ، قداص  دـنکیم 

. دوبن هنّیب  بلط  هب  جایتحا  رگید 

: هباحص زا  نت  ود  اب  هفیلخ  یلبق  دروخرب  . 4

تسا هدمآ  تیاور  رد  نوچ  تسا . هَّللادبع  نب  ریرج  هَّللا و  دبع  نب  رباج  اب  وا  دروخرب  درکیم ، هنّیب  بلط  دیابن  رکبابا  هکنیا  رب  رگید  لیلد 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ياهدعو  ای  یبلط  سک  ره  هک  درک  یمومع  مالعا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  رکبابا  هک :
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  يزیچ  هک  دندرک  اعدا  دندش و  رضاح  هَّللا  دبع  نب  رباج  هَّللادبع و  نب  ریرج  سپ  دوش ، رـضاح  دراد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
هب ار  هناگ  ود  دروخرب  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دومن . تخادرپ  ار  نانآ  بلط  هنّیب  تساوخرد  نودب  رکبابا  دنراکبلط ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
ْدَق : » داد باوج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  روایب  هنیب  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  دّمحم  رتخد  يا  تفگ : رمع  نوچ  دومرف و  دزـشوگ  اهنآ 

لوبق ار  هَّللادـبع  نب  ریرج  هَّللادـبع و  نب  رباج  ياـعدا  امـش  ( 98 «. ) هَنیَْبلا اَمُه  اُولَأْـسَت  َْمل  َو  هَّللادـبَع  ِْنب  ِریرَج  َو  هَّللاِدـْبَع  ِْنب  ِرباـج  ُْمْتقَدَـص 
رمع هناکحـضم  باوج  دینکیم ، هنّیب  بلط  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رتخد  زا  هنوگچ  سپ  دیدرکن . بلط  هنّیب  وا  زا  و  دـیدومن ،

ّدر ماـگنه  رد  زین  نومأـم  قاـفتا  زا  ینکیم . اـعّدا  ار  یگرزب  رما  وت  یلو  دـندرکیم ، بلط  ار  یـشزرا  مک  زیچ  ریرج  رباـج و  هک  دوب  نیا 
َو کلذ  ْنِم  نومأْملا  َبَّجَعَتَف  دـنیوگیم : نومأم  هلاسر  نایوار  یتح  درک و  هضراعم  فلاخم  ياملع  اب  تیاور  نیا  هب  کـسمت  اـب  كَدَـف ،

بجعت رکبابا  هناگود  دروخرب  نیا  زا  نومأم  ( 99 . ) هَّللاِْدبَع ِْنب  ِِرباج  َو  هَّللاِْدبَع  ِْنب  ِریِرَج  يرْجَم  َنْوَرُْجت  اهُدوُهُـش  َو  ُۀَـمِطاف  َْتناک  امأ  َلاق :
. دنتشادن شزرا  هَّللادبع  نب  رباج  هَّللادبع و  نب  ریرج  هزادنا  هب  وا  نادهاش  همطاف و  ایآ  تفگ : درک و 

: متفه لاؤس  همدقم 

، دوخ قح  تابثا  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یلو  دنهاوخب ، دهاش  دیابن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زا  هاگداد  نیا  رد  دش  تباث 
هب ار  كَدَف »  » دنوادخ رما  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  بلطم  نیا  رب   ) دهاش ناونع  هب  ار  نَْمیَا  مُا  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح 

و تسین ، یفاک  نز  کی  تداهـش  تسا و  نز  کی  نَْمیَا  مُا  هک : دوب  نیا  رمع  رکبابا و  هناحیقو  باوج  دومن ، رـضاح  دوب ) هدیـشخب  ناشیا 
لاح دـندرک . در  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دوهـش  تروص  نیدـب  و  دـهدیم . تداهـش  دوخ  عفن  هب  مه  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

؟ دنک در  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوهش  تشاد  قح  رکبابا  ایآ  هک : تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اجنیا  هک  یلاؤس 

؟ دنک در  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوهش  تشاد  قح  رکبابا  ایآ  متفه : لاؤس 

: لّوا هتکن 
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[ وا تداهش  ندرک  در  نَمْیَا و  مُا  لوا  دهاش  ]

مالسلاهیلع یلع  ترضح  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  دوهـش  تایاور ، رثکا  قبط  هک : تسا  نیا  مینک  هراشا  نآ  هب  دیاب  هک  ياهتکن  نیلوا 
رد مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ایآ  هک  دریگیم  رارقا  كَدَف »  » نابـصاغ زا  لّوأ  نَْمیَا  مُا  هک  مینکیم  هدهاشم  و  دناهدوب ، نَْمیَا  مُا  و 

: هک تسا  مولعم  و  دریگب . رارقا  دوخ  ندوب  وگتـسار  يارب  اهنآ  زا  هلمجلا  یف  ات  ( 100 « ) تسا یتشهب  نز  کی  نَْمیَا  مُا  : » دومرفن نم  دروم 
يوـه و يور  زا  (. » 101  ) یحُوی ٌیحَو  الِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  اـم  : » هدومرف ناشحدـم  رد  نآرق  دـنراد و  تمـصع  ماـقم  هک  يربماـیپ 

تـشهب لها  زا  ار  وگغورد  نز  کی  دوشیم .» یحو  ناشیا  هب  هک  تسا  دنوادخ  مالک  دیوگیم  ار  هچنآ  هکلب  دـنکیمن ، تبحـص  سوه 
نینچ قح  رکبابا  هک  دشابیم ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مالک  ندرک  در  نَْمیَا  مُا  تداهـش  ندرک  در  هجیتن ، رد  دناوخیمن .

. تشادن ار  يراک 

[ وا تداهش  ندرک  در  مالسلاهیلع و  یلع  مود  دهاش  ]

[ دوب مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تداهش  ّدر  نیرتگرزب  زا  ]

هجوت ریز  لـئالد  هب  بلطم  ندـش  نشور  يارب  تسا ، هدوب  رکباـبا  تاهابتـشا  نیرتـگرزب  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  ّدر  اـّما  و 
: دییامرف

[ رکبابا هابتشا  نیا  لئالد  ]

: هلهابم همیرک  هیآ  . 1

لوسر سفن  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دنوادخ  ْمُکَـسُْفنَا » انَـسُْفنَا و  َو  ْمُکَئاِسن  َو  انَئاِسن  َو  ْمُکَئاْنبَا  انَئانبَا و  ُعْدَن  اَولاعَت  ُلق  : » هیآ نیا  قبط 
و دوخ ، ردارب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  و  تسا ، هداد  رارق  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا 

هَّللا لوسر  تداهش  ّدر  اب  ربارب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  ّدر  سپ  دنادیم . دوخ  نوخ  ار  وا  نوخ  و  دوخ ، تشوگ  ار  وا  تشوگ 
. دشابیم مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

: ریهطت همیرک  هیآ  . 2

هب یلع  هک : اهنآ  هنامرـشیب  نخـس  نیا  و  هتـسناد ، كاپ  یهانگ  سجر و  هنوگره  زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ریهطت  هیآ  رد  دنوادخ 
. تسا نآرق  تایآ  هب  نیهوت  ادخ و  مالک  در  دشکیم ، شدوخ  يوس 

ربکا قیّدص  . 3

دناوتیم رکبوبا  هنوگچ  سپ  دناهدومن ، یفرعم  ( 102  ) ربکا قیّدص  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ 
. دنادب وگغورد  اجنیا  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
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تسوا اب  هشیمه  قح  . 4

قح اب  یلع  (. 103  ) ضوَْحلا یَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  نل  ِیلَع  َعَم  ُّقَْحلا  َو  ّقَْحلا  َعَم  ٌِیلَع  دناهدومرف : مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ 
شیامرف قبط  مه  اجنیا  دـنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  راـنک  رد  اـت  دـنوشیمن ، ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیا  و  تسا ، یلع  اـب  قح  تسا و 

. دنزب تمهت  وا  هب  هکنیا  هن  تسا  یلع  اب  قح  تفگیم  دیاب  رکبابا  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر 

تمایق ات  نآرق  اب  هارمه  . 5

هشیمه (. 104  ) ضْوَْحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتح  ناقِرَتْفَی  یلَع ال  َعم  ُنآرُقلا  نآرُقلا و  َعم  ٌِیلَع  دـندومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ 
ّدر یلع ، ِّدر  سپ  دـنوش . دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دـنوشیمن  ادـج  مه  زا  ود  نیا  تسا و  یلع  اـب  نآرق  تسا و  نآرق  اـب  یلع 

. تسا دنوادخ  مالک  ّدر  نآرق  ّدر  و  تسا ، نآرق 

یضاق نیرتالاب  . 6

هدرک و رارقا  هلأسم  نیا  هب  زین  رمع  و  تسا . نم  تما  درف  نیرتالاب  تواضق  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ِّیلَع . یتَُّما  یـْضقأ  دـندومرف : مرکا  ربماـیپ 
يارب و  دمآ ، شیپ  لکشم  رمع  يارب  اهراب  تواضق  هلأسم  رد  و  تسا . یلع  ترـضح  تواضق ، هب  ام  نیرتملاع  (. 105  ) ِّیلَع اَناَْضقَا  هتفگ :

فاصنا دوب . هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  ( 106 . ) رَمُع َکَلََهل  ٌِیلَع  الَْول  تفگ : درک و  عوجر  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  لکشم  لح 
زا دعب  نومأم  (. 107 !! ) دهد تداهـش  دوخ  عفن  هب  تسا  نکمم  تسا ، مدرم  نیرتهیقف  تواضق ، هلأسم  رد  هک  یتیـصخش  نینچ  ایآ  دیهدب 

دنادرگرب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نادنزرف  هب  ار  كَدَف  تفرگ  میمصت  فلاخم  قفاوم و  ياهفرح  ندینـش  املع و  يرفن  رازه  هسلج 
، يراک زیهرپ  دـهز و  نآ  اب  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دـش  دـقتعم  ای  تفگ و  ناوتیم  ایآ  تفگ : نینچ  دوخ  راـک  زا  عاـفد  رد  و 

ایآ و  دناهدوتـس ؟ لئاضف  نیا  نتـشاد  هب  ار  وا  شلوسر  دنوادخ و  هک  نیا  اب  دهد  یهاوگ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  عفن  هب  غورد  هب  تهجیب و 
و تسا ؟ هداد  تداهـش  هتفر و  همکحم  هب  لهج  يور  زا  و  هتـسنادیمن ، مکح  تشاد ، هک  یلـضف  ملع و  همه  نآ  اب  وا  هک  تفگ : ناوتیم 

يوناب نایناهج و  نانز  يوناب  وا  هکنیا  اب  تشاد و  هک  یتمصع  تراهط و  نآ  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوش  هتفگ  هک  تسا  زیاج  ایآ 
اور متس  ناناملسم  همه  هب  اعدا  نیا  رد  هتـشادن و  قلعت  وا  هب  هک  دهاوخب  ار  يزیچ  دیدرک ) تیاور  هک  هنوگ  نادب   ) تسا تشهب  لها  نانز 

تداهـش غورد  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  نَْمیَا و  مُا  مییوگب : هک  تسا  زیاج  ای  و  دـنک ، دای  دـنگوس  اـتکی  دـنوادخ  هب  بلطم  نیا  رب  و  دراد ؟
ادخ باتک  رب  داریا  نعط و  وا  ناهاوگ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  رب  داریا  نعط و  دنشابیم ؟ تشهب  لها  زا  ود  نآ  هک  نیا  اب  دناهداد ،

. تسا هدش  رکذ  هک  دشاب  نینچ  ناتساد  هیضق و  هک  تسا  هزنم  كاپ و  دنوادخ  تسوا . نید  رد  یشیدناژک  داحلا و  و 

: مّود هتکن 

هدوب نیا  مالسلا  اهیلع  نَْمیَا  مُا  تداهش  ّدر  تلع  دناهتفگ : رکبابا ، لمع  هیجوت  رد  هتساخرب و  عافد  هب  ّتنس  لها  ءاملع  زا  یضعب  اجنیا  رد 
ار اهنآ  تداهش  هدوب  رتمک  باصن  دح  زا  تداهش  نیا  نوچ  و  دراذگن ، قرف  ناناملـسم  نیب  تسا  هتـساوخیم  تواضق  ماقم  رد  رکبابا  هک 

رگید اب  نَْمیَا  مُا  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  نیب  توافت  قوف ، بلاطم  رکذ  اب  ًالوا : تفگ : دیاب  نخـس  نیا  باوج  رد  تسا . هدرکن  لوبق 
ترـضح دیاب  دراذگن  نارگید  اب  یقرف  دنک و  تواضق  حیحـص  تساوخیم  رکبابا  رگا  یهقف  رظن  زا  ًایناث : تسا . حضاو  رایـسب  ناناملـسم 

تایاور رد  مکح  نیا  و  ددرگرب . ناشیا  هب  قح  ندروخ  مسق  دـهاش و  کی  اب  اـت  دومنیم ، ندروخ  مسق  هب  توعد  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 
لوسر : » تسا هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  ءاضق  باتک  زاغآ  رد  ملـسم  حیحـص  رد  هک  روطنامه  تسا . هدـش  حیرـصت  نآ  هب  زین  ّتنـس  لها 
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ینطق راد  زا  زین  زنکلا »  » باتک رد  و  ( 108 .« ) دومن مکح  دهاش  کی  تداهش  یعدم و  ندروخ  مسق  اب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ 
دریگیم ار  شقح  دروآ  دهاش  ود  یعدم  رگا  تسا . هداد  مکح  دهاش  ود  اب  قح  هرابرد  ادخ  : » تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  رمع  رـسپ  زا 

(109 .« ) دریگب ار  شقح  ات  دروخب  مسق  نآ  رب  هوالع  دیاب  دروآ  دهاش  کی  رگا  و 

: مّوس هتکن 

هنالداع تواضق  دصق  رمع  رکبابا و  یلو  دندوب ، رتالاب  هکلب  باصن و  دح  رد  دادعت  رظن  زا  دوهـش  تایاور ، زا  یـضعب  رب  انب  هک  تسا  نیا 
ظفح ار  دوخ  هنابـصاغ  تموکح  ياههیاپ  دنناوتب  نآ  دمآ  رد  اب  ات  دوب ، كَدَـف »  » فرـصت اهنآ  فدـه  مامت  هکلب  دنتـشادن ، ار  یمالـسا  و 
تسا ناشیا  هب  بوصنم  هک  یلوکشک  رد  یلح ، همّالع  دش . دیهاوخ  هاگآ  رما  نیا  رب  الماک  دینک  تقد  ریز  تیاور  هب  امـش  رگا  و  دنیامن ،
ْتَثَعَبَف َنِیلوُقَت . اِمب  َِکل  ُدَهْشَی  ْنَم  انیِرُـضْحا  َو  ِکلیِطابَا  ْنِم  انیِعَد  رمُع : اَهل  َلاقف  دنکیم … : تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  لضفم  زا 

َو ِرَکب  ِیبَأ  یلإ  اُولَْبقَأَف  هَفاُحق  ِیبأ  ِْنب  ِرَکب  ِیبَأ  َتَْحت  َْتناک  َو  ِسیَمُع  َْتِنب  ِءامْسَأ  َو  نَْمیَا  مُا  َو  مالسلا  مهیلع  ِنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا   َ یلَع و یلإ 
یسک و  هَّللاب ) ذوعن   ) نک اهر  ار  لطابياه  فرح  نیا  تفگ : مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  رمع  سپ  ُْهتَعَّدا . َو  َْتلاق  ام  ِعیِمَِجب  اَهل  اوُدِهَش 
نَْمیَا مُا  و  مالسلا ، مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  ترضح  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  سپ  دهدب . تداهـش  وت  ياعدا  رب  ات  نک  رـضاح  ار 

ار همطاـف  ترـضح  نانخـس  ناراوگرزب  نیا  همه  دومن و  رـضاح  ار  دوـب ) رکبوـبا  رـسمه  ناـمز  نآ  رد  هک  ( ) 110  ) سیمع تـنب  ءامـسا  و 
یلع اما  تفگ : درک و  در  فلتخم  ياههناهب  هب  ار  دوهش  مامت  رکبابا  یلو  دنداد . تداهش  ترضح  نآ  ياعدا  تحص  رب  دندرک و  قیدصت 

تحت سیمع  تنب  ءامـسا  اما  و  تسا . ناشیا  زینک  نَْمیَا  مُا  دنـشابیم و  همطاف  نادـنزرف  نیـسح  نسح و  اـما  تسا و  همطاـف  رهوش  وا  سپ 
َنوُّرُجَی ِءالُؤه  ُّلُک  َو  دـنکیم . تمدـخ  زین  همطاف  هناخ  رد  وا  دـهدیم و  تداهـش  مشاهینب  عفن  هب  زین  يو  سپ  هدوب  بلاط  یبا  نب  رفعج 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ٌۀَعِْضبَف  ُۀَمِطاف  اَّمَأ  مالسلا : هیلع  یلَع  َلاقَف  دنهدیم . تداهش  ناشدوخ  عفن  هب  دوهش  نیا  مامت  و  ْمِهِسُْفنَأ . یلإ 
لمع نیا  لباقم  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  سپ  هَّللا …  َلوُسَر  َبَّذَک  ْدَقَف  اَهبَّذَک  ْنَم  َو  هَّللا  َلوُسَر  يذآ  َدَقَف  اهاذآ  ْنَم  َو  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو 

تسا و مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  نت  هراپ  وا  سپ  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  اما  دـندومرف : نینچ  دوهـش ) ِّدر   ) رکباـبا
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  سپ  دنک  بیذکت  ار  وا  نانخس  هک  یسک  تسا و  هدرک  تیذا  ار  ادخ  لوسر  سپ  دنک  تیذا  ار  وا  هک  یسک 

قبط و  دنـشابیم ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نادـنزرف  زین  نانآ  نیـسح ، نسح و  اما  و  تسا . هدرک  بیذـکت  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
ادخ لوسر  دنک  بیذـکت  ار  ود  نیا  هک  یـسک  دنـشابیم و  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  شیامرف 

: مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق  ْدَقَف  اَنَأ  اّمَأ  َو  دننایوگتـسار . تشهب  لها  نوچ  هدرک ، بیذکت  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
. ِیناصَع ْدَقَف  َكاصَع  ْنَم  َو  ِینَعاطَأ ، ْدَقَف  َکَعاطَأ  ْنَم  َّیَلَع ، ُّداّرلا  َوُه  َکیَلَع  ُّداّرلاَو  َةرِخآلا ، َو  اینُّدلا  ِیف  یخَأ  َْتنَأ  َو  کنِم  اَنَأ  یِّنِم و  َْتنَأ 

یسک یشابیم و  ترخآ  ایند و  رد  نم  ردارب  وت  متسه . وت  زا  نم  نم و  زا  وت  دومرف : ماهرابرد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نم ، اما 
ان دـنک  یناـمرفان  ار  وت  هک  یـسک  تسا و  هدرک  تعاـطا  نم  زا  دـنک  تعاـطا  وت  زا  هک  یـسک  و  تسا . هدرک  در  ار  نم  دـنک  در  ار  وت  هک 
اما و  دـنداد . تداهـش  وا  ندوب  یتشهب  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  تسا  ینز  وا  نَْمیَا ، مُا  اـما  و  تسا . هدرک  ار  نم  یناـمرف 
امَک ُْمْتنَأ  رمُع : َلاـقف  دـندومن . ریخ  ياـعد  وا  هیرذ  وا و  قـح  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  هک  تسا  ینز  سیمع ، تـنب  ءامـسا 
نیا مامت  تفگ : نینچ  دوهـش ، زا  مالـسلاهیلع  یلع  عافد  نیا  لـباقم  رد  رمع  ُلَـبُْقتال . ِهِسْفَن  یلِإ  ِراـْجلا  ُةَداهَـش  ْنِکلَو  ْمُکَـسُْفنَأ  ِِهب  ُمتْفَـصَو 
لوبق شدوخ  يارب  عفن  يذ  تداهـش  نکل  و  دـیدومن ، فصو  ناتدوخ  هک  دـیتسه  روطنامه  امـش  تسا و  قداـص  امـش  دروم  رد  تاـفص 
یَّلَـص ادخ  لوسر  تداهـش  لاح  نیمه  رد  ینکیمن و  راکنا  يراد و  رارقا  ام  لئاضف  نیا  هب  وت  رگا  دـندومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دوشیمن .

هنّیب ام  زا  وت  میشاب و  هتشاد  نامدوخ  يارب  ییاعدا  ام  رگا  نوُعِجار  ِْهَیلإ  ّانإ  َو  ِهَّلل  ّانإ  تفگ : دیاب  سپ  يرادن  لوبق  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
یَّلَص ادخ  لوسر  تموکح  ادخ و  تموکح  رب  امـش  هکنآ  لاح  و  دیامن ، يرای  ار  ام  هک  تسین  ياهدنک  يرای  سپ  ینک ، هبلاطم  دوهـش  و 
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ٍبَلَْقنُم َّيأ  اوُـمَلَظ  َنیِّذـلا  ُمَْلعَیَـس  َو  . » دـیاهدرب ریغ  هناـخ  هب  وا  هناـخ  زا  یلیلد  هنّیب و  نودـب  ار  نآ  و  دـیاهدرک ، هبلغ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
هاگ رفیک  نیمادـک  هب  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  ناـشیا  رب  يدوزب  دـناهدرک  متـس  ملظ و  هک  یناـسک  هک  دیـشاب  هاـگآ  سپ  ( 111 « ) َنُوِبلَْقنَی
هک دنک  مکح  ام  نیب  دنوادخ  هکنیا  ات  دیدرگرب  دندومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  سپس  درک . دنهاوخ  تشگزاب 

(112 . ) تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا 

تاکن نیرخآ 

تداهش نیح  رد  نیدهاش  . 1 هک : یلاح  رد  دندرک  در  تداهـش  رد  ندرب  عفن  ماّهتا  هب  ار  همطاف  ترـضح  دوهـش  باطخ  نب  رمع  رکبابا و 
زا یتمسق  دوخ  تداهش  اب  دهاش  رگا  هلب  دیسریم . اهنآ  هب  یعفن  دیاش  دنوشیم  ثراو  ًادعب  هک  تهج  نیا  زا  اهنآ  هکلب  دندربیمن ، یعفن 
رد هلأسم  نیا  یلو  تسین . لوبق  لباق  وا  تداهش  شدبع ، يارب  یلوم  تداهش  و  کیرش ، يارب  کیرـش  تداهـش  لثم  دوش ، کلام  ار  لام 
رد دهدب  تداهش  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يارب  دیاب  یسک  هچ  میتسنادیم  شاک  يا  هدوب و  یفتنم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوهش 
ره ءامـسا و  نَْمیَا و  مُا  تداهـش  دناهمطاف و  نادـنزرف  نوچ  نیـسح  نسح و  تداهـش  تسا و  همطاف  رهوش  نوچ  یلع  تداهـش  هک  یلاح 

.2 دنهدیم .!!؟ تداهش  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  عفن  هب  نانمشد  ایآ  ددرگیمن ، لوبق  دروم  دناهمطاف  ناتسود  نوچ  رگید  سک 
و دنزیمن . يررض  شتداهش  هب  وا ، ندوب  عفان  دشاب  لداع  دهاش  رگا  تسا و  یلصا  طرـش  تلادع  هلأسم  تداهـش  رد  هکنیا ، رگید  هلأسم 

هنوگچ سپ  دشاب ، ّرِـضُم  تداهـش  رد  تعفنم  بلج  ياعدا  رگا  . 3 ( 113 . ) دـناهدرک حیرـصت  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یعمج  بلطم  نیا  هب 
رتخد هشیاع  . 1 هک : یلاح  رد  دش . عقاو  لوبق  دروم  اهنآ  تداهش  دنداد و  تداهش  ُثِّرَُون » ال   » یگتخاس ثیدح  رب  رمع  هصفح و  هشیاع و 

، ددرگ نیملسم  تاقدص  ءزج  كَدَف »  » هک دش  ثعاب  دهاش  ناونع  هب  رمع  هصفح و  هشیاع و  روضح  . 2 تسا . رمع  رتخد  ۀَصْفَح  رکبابا و 
در تعفنم  بلج  تمهت  اب  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  ترـضح  تداهـش  هنوگچ  سپ  دنوش ، کیرـش  نآ  رد  مه  رفن  هس  نیا  و 

.!؟ دوشیمن در  تعفنم  ققحت  اب  رمع  هصفح و  هشیاع و  یهاوگ  یلو  دوشیم ،

[ كَدَف ثرا  هلأسم  هب  مالس  اهیلع  همطاف  ترضح  لالدتسا  تلع  ]

اهیلع ارهز  ترـضح  هک  تسا  نیا  دعب  هلأسم  اما  دوب و  نآ  نوماریپ  لئاسم  و  شـشخب )  ) ْهَلِْحن ثحب  دش ، حرطم  تالاؤس  رد  نونکات  هچنآ 
ياعدا نآ  دندومن و  ثحب  جاجتحا و  رکبابا  اب  يرگید  قیرط  زا  دنریگب  سپ  زاب  ار  دوخ  قح  دنتسناوتن  هلحن  ياعدا  قیرط  زا  یتقو  مالسلا 

تایح نامز  رد  ار  كَدَف »  » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  دیرادن  لوبق  امش  رگا  دندومرف : ترـضح  ینعی  دوب . ثرا 
اب یتقو  رکبابا ، دسریم . شدنزرف  اهنت  هب  ثرا  ناونع  هب  ترـضح ، نآ  تشذگرد  زا  دعب  كَدَف » ، » دینک لوبق  دـیاب  لقاال  هدیـشخب  نم  هب 

تیاور کی  هب  دنک  مورحم  دوخ  قح  زا  ار  ترضح  دناوتیمن  یلیلد  چیه  اب  دید  و  دش ، ور  هب  ور  مالسلا  اهیلع  همطاف  دیدج  جاجتحا  نیا 
ادـخ لوسر  زا  نم  ( 114 . ) ًۀَـقَدَص ُهاَنْکََرت  اَم  ُثِّرَُون  ءاـِیْبنَْألا ال  َرِـشاعَم  ُنَحن )  ) اـّنِإ ُلوُقی : هَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  یِّنِإ  تفگ : تسج و  کـسمت 

ثحابم و ثیدح  نیا  لیذ  رد  نونکا  تسا . هقدـص  دـنامیم ، یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگیمن و  ثرا  ءایبنا ، هورگ  ام  دـندومرف : هک  مدـینش 
. مینکیم عورش  لاؤس  کی  اب  ار  ثحب  مینکیم و  بلج  ثحابم  نیا  هب  ار  امش  هجوت  هک  دیآیم  شیپ  یفلتخم  تالاؤس 

ثرا ياعّدا  مّوس  لصف 

؟ درک مورحم  ثرا  زا  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دوشیم  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح هب  کسمت  اب  ایآ  ّلوأ : لاؤس 

باوج
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ترـضح هک  دندزیم  سدح  نوچ  رمع  رکبابا و  تسین و  هَّللا  لوسر  مالک  تسا و  رکبابا  دوخ  هتخاس  ثیدح  نیا  تفگ : دیاب  باوج  رد 
نیمه هب  دنداد  تبـسن  هَّللا  لوسر  هب  دنتخاس و  ار  ثیدح  نیا  اهنآ  دـنکیم  هبلاطم  ار  دوخ  قح  لالدتـسا  نیا  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

ياهثحب هب  همادا  رد  مینکیم و  رکذ  ار  تالاکـشا  نیا  لصف  رـس  ًءادتبا  ام  هک  تسا  دراو  ثیدـح  نیا  رب  يدایز  رایـسب  تالاکـشا  تلع 
: میزادرپیم نآ  نوماریپ 

« ُثِّرَوُن ال   » ثیدح رب  لاکشا  هدراهچ 

قساف ربخ ، يوار  . 4 تسا . دحاو  ربخ  ثیدـح ، . 3 دز . صیـصخت  ار  نآرق  ناوتیمن  ربخ ، نیا  اـب  . 2 دراد . ضراـعت  نآرق  اـب  ربخ  نیا  . 1
ار تیاور  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  . 6 دـننادیم . بذاک  ار  نآ  يوار  لـطاب و  ار  ربخ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  . 5 تسا .
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دیاب  دوب ، هقدص  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لاوما  رگا  . 7 دنداد . نآ  ندوب  غورد  هب  مکح  و  دندرک ، راکنا 

ءایبنا زا  کی  چیه  رد  مکح  نیا  . 8 دندرکیم . غالبا  دوخ  داماد  رتخد و  هب  ار  مکح  نیا  نیبَْرقَْألا » َکَتَریشَع  ْرِْذنَا  َو  : » هیآ قبط  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
. دزادنایم کش  هب  ار  ناسنا  نآ  هب  کسمت  ثیدـح و  تحـص  رد  یمالـسا  ماکحا  هب  رمع  رکبابا و  لهج  . 9 تسا . هتشادن  هقباس  هتشذگ 
رد وا  شور  اب  ثیدـح  نیا  هب  رکبابا  کسمت  لقن و  . 11 دزادنایم . تیجح  زا  ار  نآ  ثیدح  نیا  لقن  رد  رکب  یبا  تایاور  بارطـضا  . 10

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نانز  درکلمع  یصخش و  ياههدافتسا  . 12 دراد . ضقانت  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللالوسر  زا  ثیدح  لقن  عنم 
هشیاع و نامثع ، رمع ، رکبابا ، طسوت  ثیدح  ضقن  . 13 دراد . ضقانت  ثیدح  نیا  اب  ترضح  نآ  ياههرجح  زا  رمع  رکبابا و  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ 

لاکـشا هدراهچ  نیا  حرـش  هب  یلیـصفت  تروص  هب  نونکا  دراد . ضقانت  ثیدـح  نیا  اب  سابع  ینب  هیما و  ینب  ءافلخ  درکلمع  . 14 هصفح .
: میزادرپیم

دراد ضراعت  نآرق  اب  ربخ  نیا  هک ] تسا  نیا  تیاور  لاکشا  نیرتمهم  ]

دراد و ضراعت  میرک  نآرق  رد  ثرا  تایآ  اب  هک  تسا  نیا  تیاور  لاکـشا  نیرتمهم  نیرتگرزب و  تفگ  دیاب  تیاور  نیا  تلالد  ثحب  رد 
رب ار  رکبوبا  ثرا ، تایآ  هب  لالدتـسا  اـب  هّیکَدَـف  هبطخ  رد  رکبوبا و  اـب  دوخ  ( 115  ) تاجاجتحا رد  مالسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  ترـضح 

ْدََقل ِیبَأ ؟ َِثرَأ  َو ال  َكابَأ  َثَِرت  ْنَأ  هَّللا  ِباتِک  ِیفَأ  هَفاُحق ! ِیبَأ  َْنب  ای  دندومرف : هک  اجنآ  دندومن . موکحم  ار  وا  هتخاس و  هاگآ  دوخ  هابتشا 
یبیجع غورد  هچ  مربن ؟ ثرا  مردـپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  تسا  ادـخ  باتک  رد  ایآ  هفاحقوبا ، دـنزرف  يا  اـیِّرَف ! ًاَئیَـش  َْتئِج 

مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  مالک  ینکیم ، لقن  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  وت  هک  یثیدـح  نیا  ینعی  ياهتخاس .!!
ٍدْمَع یلَعَفَا  دندومرف : هدرک و  هراشا  صوصخلاب  ثرا  تایآ  زا  یضعب  هب  یّلک ، لالدتسا  نیا  زا  دعب  درادن و  تقباطم  نآرق  اب  نوچ  تسین 

ْذِإ ایِرَکَز  ِْنب  ییْحی  ِرَبَخ  ْنِم  َّصَْتقا  اَـم  ِیف  َلاـق  َو  ( 116 .« ) َدُوواد ُنامیَلُـس  َِثرَو  َو  : » ُلوُقی ْذِإ  ْمُکِروُهُظ  َءارَو  ُهوُُمتْذَـبَن  َو  هَّللا  َباـتِک  ُْمتْکََرت 
(118 « ) هَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولُواَو  : » َلاق َو  (. 117 « ) بوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  ًاِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  : » َلاق

ًاّقَح ِفوُْرعَْملِاب  َنَیبَْرقَْألا  َو  ِنیَدـِلاْوِلل  ُۀیِـصَْولا  ًاَریَخ  َكََرت  ْنِإ  : » َلاق َو  ( 119 .« ) ِنییَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  هَّللا  ُمُکیِـصُوی  : » َلاق َو 
درب و ثرا  دوواد  زا  نامیلـس  دیوگیم : هک  دیتخادنا  رـس  تشپ  رد  دیتفگ و  كرت  ار  ادخ  باتک  دـمع  يور  زا  ایآ  ( 120 « ) َنیِقَّتُْملا یَلَع 
دربب و ثرا  بوقعی  لآ  زا  نم و  زا  هک  شخبب  نم  هب  يدـنزرف  دوخ  بناج  زا  ایادـخ  هک : هدومرف  لـقن  اـیرکز  نب  ییحی  تشذـگ  رـس  رد 

مهس هک  دنکیم  هیصوت  نادنزرف  هرابرد  امش  هب  دنوادخ  دومرف : و  دنتـسه . یلوا  رگیدکی  زا  ثرا  رد  نادنواشیوخ  ادخ  باتک  رد  دومرف :
هب کیدزن  نادـنواشیوخ  ردام و  ردـپ و  يارب  تشاذـگ  یقاب  دوخ  زا  سپ  ار  یلام  یـصخش  رگا  دومرف : و  تسا . نارتخد  ربارب  ود  نارـسپ 

ندرب ثرا  نینچمه  ناـشیوخ و  نادـنزرف و  ندرب  ثرا  رب  تاـیآ  نیا  هک  تسا . قح  ناراـکزیهرپ  همه  رب  نیا  دـنک  تیـصو  هتـسیاش  روط 
نآرق تایآ  نیا  هب  هجوت  اب  دندومرف : مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هاگنآ  دراد . تلالد  ثرا  ماکحا  زا  اهنآ  ندوبن  ینثتـسم  ءایبنا و  نادنزرف 
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نم هک  دینکیم  نامگ  امش  ارچ  سپ  مشابیم ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  نم  دینادیم  امـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  و 
نایب رد  دوب ، یتالاؤس  لماش  هک  ینعم  رپ  ابیز و  رایـسب  یتالمج  اب  لالدتـسا  بناوج  ندرک  مکحم  يارب  سپـس  و  مربیمن ؟ ثرا  مردپ  زا 

هک هداتـسرف  ياهیآ  امـش  يارب  ًاصاصتخا  دنوادخ  ایآ  اْهنِم ؟ ِیبَأ  َجَرْخَأ  ٍۀیِآب  هَّللا  ُمُکَّصَخَفأ  دنیامرفیم : هدمآ و  رب  اهنآ  خساپ  تالاکـشا و 
هک نیا  ای  و  ةَدِـحاو .؟ ٍۀَِـلم  ِلْهَأ  ْنِم  ِیبَأ  َو  اَنَأ  ُتَْسلَوَأ  ِناثَراوَتَی . ـال  ِنیَتَِّلم  َلـْهَأ  َّنإ  َنُولوُقَت : لَـه  ْمَأ  دـشاب ؟ هدرک  ءانثتـسا  نآ  زا  ار  مردـپ 
ْنِم ِنآْرُْقلا  ِصوُصُِخب  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  ْمَأ  میتسین !؟ نییآ  تلم و  کی  لها  مردـپ  نم و  و  دـنربیمن ، ثرا  رگیدـکی  زا  تلم  ود  لـها  دـییوگیم 

اهیلع ارهز  ترـضح  يارب  نوچ  و  دـیرتاناد !!؟ مالـسلاهیلع  یلع  میومع  رـسپ  مردـپ و  زا  نآرق  ماع  صاخ و  هب  امـش  اـی  یِّمَع !؟ ِْنبا  َو  ِیبَأ 
ًَۀلوُحْرَم ًۀَـموُطُخَم  اهَکَنوُدَـف  دـندومرف : دـنرادن ، ار  ناشیا  هب  كَدَـف »  » در میرک و  نآرق  هب  ندرک  لمع  دـصق  اهنیا  هک  دـش  تباـث  مالـسلا 

ِّلُِکل َو   » َنُومِْدنَت ْذإ  ْمُکُعَْفنی  َو ال  َنُولِْطبُْملا  ُرَِـسْخی  ِۀَعاّسلا  َْدنِع  َو  ُۀَمایِْقلا  ُدِـعوَْملا  َو  ٌدَّمَُحم  ُمیِعَّزلاَو  هَّللا ، ُمَکَْحلا  َمِْعنَف  َكَرَـشَح  َموی  َكاْقَلت 
هداـمآ و بکرم  نوـچمه  هک  ارم  ثرا  ریگب  سپ  ( 121 .« ) ٌمیِقُم ٌباذَـع  ِهیَلَع  ُّلِحی  َو  ِهیِزْخی  ٌباذَـع  ِهِیتای  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفوَس  َو  ٌّرَقَتْـسُم  ٍءاَبَن 
هب ادـخ و  نآ  رواد  هک  هتـسیاش  یهاگداد  رد  دـش . دـهاوخ  ور  هبور  وت  اب  رـشح  زور  رد  نادـب  اما  تسا . يرادرب  هرهب  هدامآ  هدـش ، راـهم 

دنهاوخ نایز  رد  نایارگ  لطاب  هک  تسا  زور  نآ  رد  دش و  دهاوخ  اپ  رب  تمایق  ماگنه  هب  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  یتسرپرس 
راوخ باذع  راچد  یسک  هچ  هک  دینادیم  يدوزب  تسا و  یهاگ  رارق  يربخ  ره  يارب  و  درادن . يدوس  امش  يارب  ینامیشپ  تقو  نآ  دوب و 

(122 . ) دش دهاوخ  نادیواج  یباذع  هدننک و 

؟ دنکیم تلالد  ءایبنا  ندراذگ  ثرا  رب  هدش ، رکذ  تایآ  ایآ  ّمود : لاؤس 

هدوب یهلا  یحو  لوزن  لحم  ناشیا  هناخ  هک  مالـسلا  اهیلع  هّیـضرم  يارهز  ترـضح  طسوت  تایآ  نیا  هب  ندومن  لالدتـسا  تفگ  دیاب  ًالوا :
تلالد رب  لاکشا  یـسک  دجـسم ، رد  نارـضاح  زا  هک  میوش  رکذتم  دیاب  ًایناث : دشابیم . قوف  بلطم  رب  تایآ  نیا  تلالد  رب  لیلد  نیرتالاب 

هکلب دـنکیمن ، ءاـیبنا  ندراذـگ  ثرا  رب  تلـالد  تاـیآ  نیا  دـنتفگن : باوج  ماـقم  رد  زین  رمع  رکباـبا و  یتـح  و  دوـمنن ، دراو  تاـیآ  نیا 
لها ياملع  زا  یـضعب  هک  یلاکـشا  ًاثلاث : تسا . هدروخ  صیـصخت  تیاور  نیا  اب  تایآ  نیا  دـنیوگب : یگتخاس  ثیدـح  کی  اب  دنتـساوخ 

زا رِدابتم  اریز  تسین ، حیحـص  دناهتـسناد  ملع  توبن و  ار ، ( 123 « ) َدُوواد ُنامیَلُـس  َِثرَو  َو   » هیآ رد  ثرا  زا  روـظنم  و  هدوـمن ، حرطم  ّتنس 
ود نآ  زا  کی  ره  هب  ام  ( 124 « ) ًاَْملِع َو  ًاَمْکُح  ُهانیَتآ  الُک  َو  : » دیامرفیم هک  رگید  هیآ  و  ملع ، توبن و  هن  تسا ، لاوما  رد  ثرا  ثرا ، ظفل 

نوچ دـشابیم . یهلا  یتـبهوم  هکلب  هدوـبن ، ثرا  ملع  توـبن و  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  هنیرق  میداد . ملع  توـبن و  مکح  دواد ) نامیلـس و  )
دعب نامیلس  دیامرفب : دنوادخ  هک  تسین  یجایتحا  رگید  دوب و  هدش  تبهوم  وا  هب  شردپ  تایح  لاح  رد  نامیلس  ِتوبن  هک  دوشیم  مولعم 

هچنانچ تسا ، یلام  ثاریم  ناـمه  هفیرـش  هیآ  رد  ثرا ، زا  دارم  یعطق  هنیرق  نیا  اـب  هجیتن  رد  درب  ثرا  وا  زا  ار  توبن  دواد  تشذـگ  رد  زا 
ینعی دسیونیم : َدُوواد » ُنامیَلُـس  َِثرَو  َو   » ریـسفت رد  هللا  همحر  ییابطابط  همّالع  و  دـندومن . لالدتـسا  نادـب  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدـص 

حیحـص تسا  ملع  توـبن و  ندرب  ثرا  ثرا ، نـیا  زا  دارم  دـناهتفگ  نیرـسفم  یـضعب  هـکنیا  درب و  ثرا  دواد  زا  ار  کـلم  لاـم و  ناـمیلس 
لباق هک  تفگ  ناوتیم  زاجم  هحماسم و  یعون  اب  دـنچ  ره  ملع ، اما  و  تسین . لاقتنا  لـباق  نوچ  تسین  یثرا  توبن  هکنیا  يارب  دـشابیمن ،

ملع شدوخ  رگید  دـیاب  هنرگ  و  دـهدیمن ، لاقتنا  درگاش  هب  ار  دوخ  ملع  داتـسا ، هکنیا  يارب  تسین ، یقیقح  لاـقتنا  نیا  اـما  تسا ، لاـقتنا 
هک یملع  یلو  دیآیم  تسدب  ندناوخ  سرد  اب  هک  تسا ، روصتم  یلوصح  يرکف و  ملع  رد  مه ، يزاجم  لاقتنا  نیا  نکیل  دشاب ، هتـشادن 

نادب تسرامم  رکف و  تسد  هک  ناشیا  هب  ادخ  زا  تسا  یتمارک  هکلب  تسین  ندـناوخ  سرد  هلوقم  زا  دـناهدش  هداد  نآ  هب  صاصتخا  ءایبنا 
میلعت ار  يو  ربمغیپ  نآ  ینعی  هدرب ، ثرا  يربمغیپ  زا  ار  ملع  يداع ، درم  نالف  مییوگب : زاجم  تیانع و  نامه  اب  تسا  نکمم  هلب  دسریمن .

رب حیرـصت  دعب  هیآ  اما  و  ( 125 . ) تسا هدرب  ثرا  ربمغیپ  ریغ  زا  اـی  رگید  ربمغیپ  زا  ار  دوخ  ملع  ربـمغیپ  نـالف  تفگ : دوشیمن  یلو  هداد ،
ِلآ ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  ًاِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  ًاِرقاَع  ِیتَأَْرما  َِتناـک  َو  ییاَرَو  ْنِم  ِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  َو  : » دراد اـیرکز  زا  ییحی  ندرب  ثرا 
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بناـج زا  سپ  تسا  ازاـن  نم  نز  مسرتیم و  دـنربیم  ثرا  نم  زا  هک  یبراـقا  نادـنواشیوخ و  زا  نم  ( 126 .« ) ًایِـضَر َِبر  ُْهلَعْجاَو  َبوُقْعی 
دوخ دنـسپ  دروم  ار  وا  اراگدرورپ  دربب و  ثرا  مرـسمه ) نادناخ   ) بوقعی نادناخ  زا  نم و  زا  وا  هک  نک  اطع  نم  هب  يدنزرف )  ) ییلو دوخ 
رکذ دـیق  نودـب  قلطم و  تروص  هب  یتـقو  تغل و  فرع و  تعیرـش ، رد  ثاریم  ظـفل  هک : تسا  نیا  دارم  رب  هیآ  تلـالد  هجو  اـما  هد . رارق 

تقیقح ظفل و  رهاظ  زا  تسین  زیاج  ًازاجم و  رگم  ددرگیمن ، هدافتـسا  نآ  ریغ  رد  دوشیم و  هدـیمهف  نآ  زا  یلام  ثرا  يانعم  طـقف  دوش ،
ظفل نیا  یقیقح  يانعم  رب  هنیرق  هیآ  نیا  رد  ام  هکنآ  لاح  میـشاب و  هتـشاد  ياهنیرق  نآ  يزاجم  ياـنعم  يارب  هکنیا  رگم  مینک ، لودـع  نآ 

ینارگن ياج  دنـشاب  بصنم  نیا  قیال  اهنآ  رگا  نوچ  درادـن ، ییانعم  ناشیوخ  هب  توبن  لاقتنا  زا  ایرکز  سرت  اریز  میراد ، یلام  ثرا  ینعی 
ماقم هتـسیاش  ناشیوخ  نآ  رگا  و  َهََتلاسِر » ُلَعْجَی  ُثیَح  ُمَْلعَی  ُهَّللا   » دهد رارق  اجک  رد  ار  تلاسر  دـنادیم  میکح  دـنوادخ  و  تسین ، سرت  و 

يِدْهَع ُلانَی  ال   » منکیمن راذگاو  نیملاظ  هب  ار  تلاسر  نم  هدومرف  دنوادخ  نوچ  دـنامیمن  یقاب  ایرکز  يارب  سرت  ياج  زاب  دنـشابن  توبن 
وا نوچ  هدوب  یلام  روما  زا  ایرکز ، سرت  دوشیم  تباث  یعطق ، هنیرق  نیا  اـب  تسین و  حیحـص  توبن  لاـقتنا  زا  سرت  هجیتن  رد  و  َنیِِملاّـظلا »

ثرا يارب  هتـسیاش  يدنزرف  تساوخ  رد  لاعتم  يادخ  زا  اذل  دننک . هدافتـسا  تیـصعم  رد  شدـساف  ناشیوخ  ار  وا  هکرت  ثرا و  دـسرتیم 
رد هکنیا  يارب  دوـشیم . هدافتـسا  ینعم  نیمه  هدـب ) رارق  دوـخ  يدونـشخ  هیاـم  ار  وا  اـهلاراب   ) وا ياـعد  زا  هچناـنچ  دوـمن  شلاـم  زا  ندرب 

نادرگ ثوعبم  ام  يارب  يربمایپ  ادنوادخ  دیوگب : یـصخش  هک  تسا  نآ  دننام  اریز  درادن ، تبـسانم  توبن  ندرب  ثرا  اب  دـیق  نیا  تساوخ 
ترضح هک  روطنامه  تسا  لام  ثرا  هفیرش  هیآ  رد  ِیُنثِرَی »  » زا روظنم  هک  تسا  يرگید  هنیرق  زین  هتکن  نیا  و  دشاب . وت  تیاضر  دروم  هک 

ءایبنا هک ، دـنراد  رارقا  هلأسم  نیا  رب  زین  ّتنـس  لها  ياملع  رثکا  ًانمـض  ( 127 . ) دناهدومن يا  هدافتـسا  نینچ  هیآ  نیا  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
، يرابلا حتف  ریسملا ، داز  ریدقلا ، حتف  نایبلا ، یناعم  نایبلا ، عماج  یبطرقلا ، ریسفت  ریبکلا ، ریسفت  ِبتُک ، رد  هلمج  زا  دنراذگیم . یلام  ثرا 

ثرا هب  لام  دوخ  نادـنزرف  يارب  ءایبنا  هک ، دـناهدرک  ناعذا  هلأسم  نیا  رب  ثرا  تایآ  لیذ  رد  ّتنـس  لها  ياـملع  فاّـشک ، روثنملاردـلا و 
توبن ثرا  روظنم  دـشابن و  یلام  ثرا  تاـیآ ، رد  ثرا  رگا  هک  تسا  نیا  مینک  هراـشا  نآ  هب  دـیاب  هک  رگید  هلأـسم  و  ( 128 . ) دناهدراذگ

. تسین نینچ  نیا  ًانیقی  هک  یلاح  رد  دنشاب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ءایبنا  مامت  نادنزرف  دیاب  سپ  تسا 

؟ دز صیصخت  ار  نآرق  دوشیم  ربخ  نیا  اب  ایآ  مّوس : لاؤس 

. دنزیم صیصخت  ار  ثرا  تایآ  تامومع  تیاور  نیا  هک  دناهتفگ : ینغم ، بحاص  ةاضقلا  یـضاق  هلمج  زا  ّتنـس ، لها  ياملع  زا  یـضعب 

. دنراذگیمن ثرا  ءایبنا  دیوگیم : هدومن و  ادج  ار  ءایبنا  تیاور  نیا  یلو  دنراذگیم  ثرا  نیفلکم  همه  دیوگیم : نآرق  هک  ینعم  نیا  هب 
هب تیاور  ینعی : دـشابیم ، ثرا  تایآ  اـب  ضراـعم  هکلب  تسین ، تاـیآ  صـصخم  تحـص ) ضرف   ) رب تیاور  نیا  تفگ : دـیاب  باوج  رد 
ود ینعی  دربیم ، ثرا  ایرکز  زا  ییحی  و  درب ، ثرا  دواد  زا  نامیلس  دیوگیم : نآرق  یلو  دنراذگیمن ، ثرا  ءایبنا  دیوگیم : یلک  تروص 

اهنت نآرق  صیصخت  دیامرفیم : هدع  نیا  باوج  رد  هللا  همحر  ینیما  همّالع  تسا . هدرب  مان  حیرـصت  هب  ار  دناهدراذگ  ثرا  هک  ءایبنا  زا  رفن 
اب هن  و  تفریذپ . هتشذگ  ءایبنا  هریـس  اب  نآ  تفلاخم  رطاخ  هب  ار  نآ  مومع  ناوتیمن  هک  يدحاو  ربخ  اب  هن  تسا ، زیاج  یعطق  ِتباث  ِلیلد  اب 

دنوادخ تسا و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  ملع  ثراو  هک  نآ ، قیّدص  مالـسلا و  اهیلع  تما  نیا  هقیّدـص  هک  يدـحاو  ربخ 
اهتنحم و نیا  همه  هک  يدـحاو  ربخ  اب  هن  تفریذـپن . ار  نآ  تسا  هدرمـش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ناج  ار  وا  نآرق  رد  ناـحبس 
رو هلعـش  اهنآ  نایم  رد  يدـعب  ياهنرق  رد  ار  ینمـشد  ضغب و  شتآ  دوشگ و  ًالماک  ار  ینمـشد  باب  و  درک ، لـیمحت  تما  رب  ار  اـههنیک 

رگا لاح  ( 129 . ) تخاس دوبان  ار  اهنآ  هملک  تدحو  تمیالم و  یتمالس و  تسسگ و  مه  زا  تسخن  زور  زا  ار  نیملسم  عامتجا  تخاس و 
هب ُثِّرَُون » ال   » ربخ هکنیا : حیضوت  . ) دینزب صیصخت  نآرق  تایآ  اب  ار  ربخ  تیمومع  ینعی  دینک  لمع  الاب  نخس  سکع  رب  امش  دوش : هتفگ 

ثرا ییحی ) دواد و  ترـضح   ) اـهنآ زا  رفن  ود  ءانثتـسا  هب  دـیامرفیم : نآرق  دـنراذگیمن و  ثرا  ءاـیبنا  همه  هک ، دـیوگیم  یلک  تروـص 
باوـج رد  تسا ). هدـیدرگ  ربـخ  صـصخم  هـیآ  هـکلب  هدـماین ، شیپ  یـضراعت  تاـیآ  ربـخ و  نـیب  رگید  تروـص ، نـیا  رد  دـناهدراذگ .
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هعیش ياملع  یمامت  نوچ  تسا ، تّما  عامجا  فلاخم  ءایبنا ، مکح  زا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ود  نیا  ندرک  ءانثتـسا  مییوگیم :
هک تسا  نیا  رب  نّنـست  لها  ياملع  زا  یـصاخ  هّدع  عامجا  و  دنراذگیم ، ثرا  ءایبنا  هک  دـنراد  عامجا  بلطم  نیا  رب  یّنـس  ياملع  رثکا  و 

ترضح رگم  دنراذگیمن ، ثرا  ءایبنا  زا  مادکچیه  ، ) مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ود  نیا  ندومن  ءانثتسا  و  دنراذگیمن ، ثرا  ءایبنا 
(130 . ) تسا هدشن  نآ  هب  لئاق  سک  چیه  و  دشابیم ، عامجا  ود  ره  فلاخم  هک  تسا  يدیدج  لوق  ییحی ) دواد و 

هدمآ تسد  هب  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  تیاور  ندینش  اب  هک  دوخ  ملع  اب  تسناوتیم  تواضق  دنسم  رد  رکبابا  ایآ  مراهچ : لاؤس 
؟ دنک مکح  دوب 

تمهت ناـظم  رد  هشیمه  وا  نوچ  دـهدب ، مکح  دـناوتیمن  دوخ  ملع  اـب  یـضاق  هک : تسا  نیا  رب  ءاـملع  زا  یـضعب  يار  تفگ  دـیاب  ًـالوا :
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  هدـنامیقاب  لاوما  ندـش  هقدـص  اب  نوچ  دراد . دوجو  تمهت  نیا  رب  ینئارق  هک  اجنیا  رد  هژیوب  و  دـشابیم ،

لماک رایتخا  رد  ار  كَدَف »  » نیملـسم هفیلخ  ناونع : هب  دهاوخیم  وا  هکنیا  رتمهم  رتالاب و  و  ددرگیم ، میهـس  نآ  رد  مه  رکبابا  دوخ  مَّلَس ،
هک تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دیؤم  دنادرگ . مکحم  ار  دوخ  هنابصاغ  تموکح  ياههیاپ  یلام  گرزب  عبنم  کی  ناونع  هب  ات  دهد ، رارق  دوخ 

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  شردـپ  ثاریم  بلط  يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  هک  دـنکیم : لقن  رکبوبا  زا  لیفطلاوبا 
رایتخا رد  ار  یلام  دـنوادخ  هک  ینامز  انامه  دـندومرف : ناشیا  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  نم  : » تفگ وا  هب  رکبابا  دـمآ ، رکبابا  دزن  هب  مَّلَس 

: دیوگیم رفظم  همّالع  موحرم  و  ( 131 .« ) دشابیم مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نآ  نیـشناج  لام ، نآ  کلام  سپ  داد  رارق  يربمایپ 
زا كَدَـف  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  ( 132 . ) ِءافَلُْخلا ِخـیِرات  ِیف  یِطویُّسلا  ِنَع  امَک  رَمُع  َو  ِرَکب  ِیبَأ  ِتاصَتُْخم  ْنِم  ْتَراـص  كَدَـف  َّنِإ  ُرِهاّـظلاَو 

اجنیا رد  هک  ییاملع  ارچ  ًایناث : تسا . هدرک  رکذ  ءاـفلخلا  خـیرات  باـتک  رد  یطویـس  هک  روطناـمه  دـیدرگ  رمع  رکبوبا و  یـصخش  لاوما 
ییأر نینچ  شـشخب )  ) هَلِحن باب  رد  دـنک ، لمع  دوخ  ملع  هب  دـیاب  و  هدرک ، ادـیپ  ملع  نآرق ، ضراعم  ربخ  کی  اـب  یـضاق  دـنراد  هدـیقع 
دیاب هدروآ ، تسد  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هرهاط ، هقیّدص  راتفگ  قدص  زا  هک  یملع  هب  دیاب  یـضاق  دنتفگیمن  و  دنتـشادن ،

. دنادرگرب وا  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ششخب  ناونع  هب  ار  كَدَف »  » و دنک ، تواضق  وا  عفن  هب 

ياعدم تحص  رب  لیلد  دناوتیم  نامز  نآ  مدرم  هباحص و  فرط  زا  كَدَف ) بصغ  نایرج  رد   ) رکبابا رب  لاکشا  داریا و  مدع  ایآ  مجنپ : لاؤس 
؟ دشاب وا 

خساپ

: دیئامرف هجوت  ریز  تاکن  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  تسا  هدوبن  اهنآ  تیاضر  رب  لیلد  مدرم  توکس  نیا  ًانیقی 

[ تسا هدوبن  اهنآ  تیاضر  لیلد  مدرم  توکس  هکنیا  لیالد  ]

نامز نآ  مدرم  یتوافتیب  . 1

یلاکـشا داریا و  رکباـبا  رب  سک  چـیه  هک  هنوگناـمه  هک : تسا  نیا  تفگ : ناوتیم  لاؤـس  نیا  باوـج  رد  هک  یـضقن  بلطم  نیتـسخن  . 1
ياـعدا مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  یتـقو  ینعی  تسا . هتفرگن  یلاکـشا  داریا و  زین  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  رب  سک  چـیه  تفرگن ،
تفلاخم ناشیا  اب  یسک  و  تفرگن ، يداریا  ترضح  ياعدا  نیا  رب  یسک  دمآ ، شیپ  يدعب  لئاسم  نآ  لابندب  و  دندومن ، كَدَف »  » تیکلام

چیه هب  نامز  نآ  مدرم  میئوگب : دیاب  سپ  دیروآیم . نیئاپ  ار  دوخ  تلزنم  ردق و  اعدا  نیا  اب  امـش  تفگن : ناشیا  هب  یـسک  لقاال  و  درکن ،
رد ار  نانآ  توکـس  میناوتیمن  ام  هجیتن  رد  دـندوب ، توافتیب  یـسایس  تانایرج  هب  تبـسن  و  دنتـشادن ، راـک  يریگرد  فرط  ود  زا  کـی 
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. میریگب رکبابا  ياعدم  تحص  رب  لیلد  هجیتن ، رد  اهنآ و  تیاضر  رب  لیلد  رکبابا  لباقم 

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللالوسر  ياهتنس  رییغت  رب  مدرم  نتفرگن  لاکشا  . 2

لالح ًانلع  اهنآ  هک  یلاـح  رد  تسناد ، رکباـبا  تیناـقح  رب  نشور  لـیلد  عطاـق و  تجح  ار  مدرم  توکـس  نتفرگن و  داریا  ناوتیم  هنوگچ 
لاکشا اهنآ  رب  یـسک  و  دندادیم ، رییغت  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ياهتنـس  و  دندرکیم ، لالح  ار  ادخ  مارح  مارح و  ار  ادخ 

عنم ار  اهنآ  نم  دوب و  لالح  ادـخ  لوسر  نامز  رد  نانز ، هعتم  جـح و  هعتم  هعتم ، ود  : » دزن دایرف  ربنم  يور  رب  اورپیب  رمع  ایآ  تفرگیمن .
هچ وت  هک  درک  ضارتعا  وا  هب  یـسک  ایآ  تفرگ ؟ داریا  وا  هنامرـشیب  هتفگ  نیا  رب  یـسک  ایآ  ( 133 ( ؟» منکیم رفیک  اهنآ  ماـجنا  رب  هدرک ،

.؟ تساوخ هطبار  نیا  رد  یحیضوت  وا  زا  یسک  لقاال  ای  و  ینکیم ؟ مارح  ار  ادخ  لالح  هک  يراد  یقح 

تموکح زا  تشحو  سرت و  . 3

[ حیضوت ]

نتفگ نخس  زا  یتشحو  سرت و  هنوگ  چیه  هک  دشاب ، مکاح  لامعا  تحص  رب  لیلد  هعماج ، توکـس  نتفرگن و  داریا  دناوتیم  یتروص  رد 
، ندرک نادنز  ندز و  یهن ، رما و  ماقم ، هاج و  ياراد  هک  یناسک  لباقم  رد  داریا  مدـع  توکـس و  یلو  دـشاب . هتـشادن  دوجو  وا  لباقم  رد 

ترضح ندرگ  رب  نامسیر  دنکیم  تأرج  هفیلخ  هک  ینامز  رد  دوب . دهاوخن  نشور  یلیلد  شخب و  افش  یتجح  دنشابیم ، نتشک  نتسب و 
رد ار  وا  و  دزادنیب ، هدوب  فلتخم  ياههنحص  رد  مالسا  عفادم  نیرتگرزب  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  داماد  هک  مالـسلاهیلع  یلع 

دجـسم يوس  هب  ناشک  ناشک  دناهدینـش ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رابرهگ  بل  ود  زا  ار  نینمؤملاریما  لئاضف  هک  یمدرم  لباقم 
داریا و ياهفیلخ  نینچ  ياهراک  رب  دـنناوتیم  مدرم  ایآ  دریگب ، تعیب  رابجا  روز و  اب  دـهدیم  رارق  وا  رـس  يـالاب  هک  يریـشمش  اـب  و  دربب ،

لوسر بلق  يداش  هیام  هک  يرتخد  هناگی  ادخ و  لوسر  نت  هراپ  رب  هنایزات  تابرـض  هفیلخ  روتـسد  هب  هک  ینامز  رد  ایآ  دنریگب .!؟ لاکـشا 
ياعدم تحـص  رب  لیلد  ار ، اهنآ  داریا  مدـع  ناوتیم  درادـن ، یـضارتعا  هناحیقو  لامعا  نیا  رب  رفن  کی  یتح  و  ددرگیم ، دراو  هدوب  ادـخ 
ضارتعا قح  هک  دندرکیم ، یگدنز  يدیدش  رایسب  هّیقت  تشحو و  سرت ، رد  نامز  نآ  رد  مدرم  هک  دوشیم  مولعم  سپ  تسناد .؟ هفیلخ 

یلع ترـضح  هکنآ  زا  دـعب  كَدَـف »  » هلأـسم رد  هـک  تـفر ، شیپ  ییاـج  اـت  اـهنآ  یمرـشیب  مـلظ و  ترارـش ، دنتـشادن . ار  يرما  چـیه  رب 
هب بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  دندیـشک . ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  لتق  هشقن  دندومن ، اوسر  ار  اهنآ  دوخ  تاجاجتحا  اب  مالـسلاهیلع 

. دیئامرف هجوت  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تیاور 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  لتق  هشقن 

طـسوت نآ  بصغ  و  كَدَف »  » هلأسم هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ادتبا  هک ، هدش  رکذ  یتیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  جاجتحا ، باتک  رد 
« یِعَّدُْملا یَلَع  ُۀَنیَْبلا   » نوناق هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  جاجتحا  همادا ، رد  دنراد و  هراشا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یهاوخداد  رکبابا و 
دندش و كانبـضغ  مدرم  سپ  دنیامرفیم : دننکیم و  نایب  ار  مدرم  لباقم  دجـسم ، رد  رمع  رکبابا و  ندش  اوسر  هجیتن  رد  و  ریهطت » هیآ   » و
: تفگ وا  هب  تساوخ و  ار  رمع  رکبوبا ، دـندرک . عوجر  دوخ  لزنم  هب  رمع  رکبوبا و  تسا . بلاـطیبا  نب  یلع  اـب  قح  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ :
، دنکیم لکـشم  ام  رب  ار  راک  یلع  دیایب ، شیپ  هسلج  نیا  لثم  يرگید  هسلج  رگا  مسق  ادخ  هب  درک ؟ هچ  ام  اب  زورما  یلع  يدرک  هدهاشم 
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ار دلاخ  هاگنآ  دیلو . نب  دلاخ  داد : باوج  رمع  دشکب ؟ ار  وا  یسک  هچ  تفگ : رکبوبا  تسوا ! نتشک  نم  رظن  تفگ : رمع  تسیچ ؟ وت  رظن 
یلع نتـشک  رگا  یتح  مهدیم ، ماجنا  دشاب  هچ  ره  تفگ : میهدـب ، تیرومأم  میظع  رما  کی  رب  ار  وت  میهاوخیم  دـنتفگ  وا  هب  دـندیبلط و 

: داد باوج  رکبابا  مشکب . ار  وا  ینامز  هچ  تفگ : دلاخ  تسا ، نیمه  ام  هتـساوخ  دنتفگ : رمع  رکبابا و  دینک ، تساوخرد  ار  بلاط  یبا  نب 
رد هک  سیمع  تنب  ءامسا  درک . لوبق  دلاخ  نزب ، ار  وا  ندرگ  يداد  ار  زامن  مالـس  هک  ینامز  تسیاب و  وا  رانک  رد  زامن  ماگنه  دجـسم  رد 

ار هیآ  نیا  ورب و  مالـسلا  اـمهیلع  همطاـف  یلع و  لزنم  هب  تفگ : دوخ  زینک  هب  و  دـیدرگ ، عـّلطم  ناـیرج  زا  دوـب ، رکبوـبا  رـسمه  ناـمز  نآ 
ءامسا هب  دندومرف : باوج  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ( 134 «. ) َنیِحِصاّنلا َنِم  ََکل  یِّنِإ  ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقِیل  َِکب  َنوُرِمَتْأی  َأَلَْملا  َّنِإ  : » ناوخب

یلع ترـضح  رانک  هشقن  قبط  دـلاخ  و  دـندش ، رـضاح  دجـسم  رد  ترـضح  دوشیم . لئاح  دـنراد  هک  ياهدارا  اـهنآ و  نیب  دـنوادخ  وگب 
هعقاو زا  سپ  ِبوشآ  هنتف و  زا  و  دش ، نامیشپ  دوب  هتفرگ  میمصت  هچنآ  رب  تسشن ، رخآ  دهـشت  رد  رکبوبا  هک  ینامز  تسـشن . مالـسلاهیلع 

ُمالَّسلا َو  َُکتْرَمَا  ام  َّنَلَعْفَت  ُِدلاخ ال  ای  : » تفگ سپـس  تسا ، هدرک  وهـس  وا  دندرب  نامگ  مدرم  هک  دادیمن  مالـس  دوب و  رکف  رد  و  دیـسرت ،
دلاخ هب  نینمؤملاریما  هاگنآ  داد . ار  زامن  مالـس  سپـس  و  هدن ، ماجنا  مدوب  هدرک  رما  وت  هب  هچنآ  دـلاخ  يا  ُُهتاکَرب .» َو  هَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  مُکِیلَع 

ادخ هب  تفگ : يدادیم ؟ ماجنا  وت  ایآ  دندومرف : ترـضح  امـش ، لتق  هب  تفگ : دوب ؟ هدرک  رما  يزیچ  هچ  هب  ار  وت  رکبوبا  دلاخ ، دندومرف :
مدرم و  دیـسرت ، دـلاخ  لـتق  رب  رمع  دـندش و  عـمج  مدرم  دـندیبوک ، نیمز  رب  هتفرگ و  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  سپـس  يرآ ، مسق 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  هاگنآ  دندرک ، اهر  ار  وا  ات  دنداد  مسق  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ادخ و  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
رتفیعض و ام  نیمادک  هک  يدیمهفیم  هنیآ  ره  دوبن  هَّللا  لوسر  اب  دهع  رگا  مسق  ادخ  هب  كاّهَـص  رـسپ  يا  دندومرف : هتفرگ و  ار  رمع  هقی 

هجوتم مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک : تسا  هدروآ  یـسربط  جاجتحا  زا  لقن  هب  خـیراوتلا  بختنم  باـتک  رد  ( 135 . ) میشابیم رتدادعت  مک 
رتشیب هک  متشاذگیم  ییاجنآ  رب  ار  ریـشمش  مسق ، ادخ  هب  هلب  تفگ  یتشکیم ، ارم  وت  دوب ، هدرکن  تیهن  رگا  دومرف : دش و  دیلو  نب  دلاخ 

َو (، » ُربُد يانعم  هب  تِْسا  « ) َْکنِم ٍتِْسا  ِۀَْقلِخ  َقیْـضَأ  ُهلَعْفی  ْنَم  ََکل ، َُّما  َْتبَذَک ال  : » دومرف ترـضح  ترـضح ) رـس  روظنم   ) دراد وم  همه  زا 
هک داد  راشف  نانچ  ار  دلاخ  یطسو  هباّبس  تشگنا  اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک : تسا  يرافغ  رذوبا  تیاور  رد  و  ًاّمَذ .» َو  ًالُذ  اذِهب  یفَک 

تعافـش هک  بلطملادبع  نب  سابع  دزن  داتـسرف  ار  رمع  رکبوبا  سپ  دزیم ، نیمز  هب  اپ  دیـشک و  هحیـص  و  درک ، سجن  ار  شاهماج  دـلاخ 
«، ِهِیف ْنَم  َو  ِْربَْقلا  : » قح هب  داد  مسق  نینمؤملاریما و  تمدخ  دمآ  سابع  دهد ، تاجن  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تسد  زا  ار  دلاخ  دـیامنب و 
ار راوگرزب  نآ  یناـشیپ  دراد و  رب  دـلاخ  زا  تسد  هک  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  قح  هب  شاهدـید و  رون  ود  قح  هب  و  هَّللا ،) لوسر  ینعی  )

(136 . ) تشگرب هناخ  هب  و  درک . اهر  ار  دلاخ  ترضح  دیسوب و 

[ رگید هتکن   2]

تسا هدرک  لقن  ار  نآ  رکبابا  طقف  تسا و  دحاو  ربخ  تیاور  نیا 

نیا هلمج  زا  دراد ، یطیارـش  دحاو  ربخ  هب  لمع  دنیوگ و  دحاو  ربخ  دشاب ، هدیـسرن  رتاوت  دح  هب  ای  هدوب  رفن  کی  نآ  يوار  هک  ار  یتیاور 
طبضا ظفحا و  روهشم ، ربخ  ِنایوار  رگا  ًاصوصخم  دشاب ، هتشادن  تفلاخم  روهشم  اب  وا  ربخ  دشاب و  هدیقعلا  حیحص  لداع و  نآ  يوار  هک 
حیحـص ار  نآ  هب  لمع  ءاملع ، زا  کی  چیه  هک  دیآیم  باسح  هب  دودرم ، ِّذاش  دحاو ، ربخ  نآ  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب  لدعا  و  ( 137)

طقف طقف و  هک  دننادیم  يربخ  ار  نآ  هعیـش  ءاملع  مامت  ینعی  تسا  مسق  نیمه  زا  ُثِّرَُون » ءایبنالا ال  رـشاعم  انا   » تیاور ( 138 . ) دننادیمن
هب لمع  دننادیم  روهـشم  ثیداحا  نآرق و  فلاخم  ار  نآ  دنـشابیم و  يوار  قسف  هب  دقتعم  نوچ  هدرک و  لقن  هَّللا  لوسر  زا  ار  نآ  رکبوبا 

ار نآ  یلو  ( 139  ) دننادیم دحاو  ربخ  ار  تیاور  نیا  زین  ّتنـس  لها  ياملع  دوخ  هتبلا  و  دـناهدرک . ضارعا  نآ  زا  هتـسناد و  دودرم  ار  نآ 
نیا هـب  زین  هشیاـع  و  ( 140 . ) مینکیم حرطم  باـتک  همادا  رد  ار  نآ  ياـهثحب  هـک  دـناهدز ، صیـصخت  ار  نآرق  نآ  اـب  یتـح  دـناهتفریذپ و 
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رد لامعلا » زنک  باـتک   » رد يدـنه  یقتم  و  هقرحملا ،» قعاوص   » رد رجح  نبا  تسا . تیاور  نیا  لـقان  اـهنت  شردـپ  هک  دراد  رارقا  عوضوم 
َلوُسَر ِثاریِم  ِیف  اوُفَلَتِْخا  َساّنلا  َّنِإ  هتفگ : هشیاع  هک  دـناهدرک  تیاور  هشیاع  زا  رکاـسع  نبا  يوجن و  مساـقلاوبا  زا  رکباـبا  لـئاضف  شخب 

انامه ( 141 . ) ٌۀَقَدَص ُهانْکََرت  ام  ُثِّرَُون  ءایْبنَْألا ال  َرِشاعَم  ّانِإ  ُلوُقی : هَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  ُرِکبُوبَا : َلاقَف  ًاْملِع  کلذ  ْنِم  ٍدَحَأ  َدنِع  اوُدَجَو  امَف  هَّللا 
لوسر زا  تفگ : رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  تسنادیمن ، یبلطم  عوضوم  نیا  رد  سک  چیه  سپ  دندرک ، فالتخا  ادخ  لوسر  ثاریم  رد  مدرم 

نب کلام  هک  دوش  هتفگ  رگا  نونکا  تسا . هقدص  دنامب  یقاب  ام  زا  هچ  ره  میراذگیمن و  ثرا  ناربمایپ  هفیاط  ام  دومرف : هک  مدینـش  ادـخ 
میئوگیم خساپ  رد  دوشیم  جراخ  دحاو  ربخ  زا  دنوشیم و  رفن  ود  ربخ  يوار  سپ  تسا  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  ناثدـحلا  نب  سوا 

ِْنب ُِکلام  يوَرَف  ًاَئیَش ! اذه  ِیف  هَّللاِلوُسَر  ْنِم  َعِمَس  ًءْرمِإ  هَّللاُدُْشنُا  َلاق  ُۀَمِطاف  َّجاح  َموی  َرَکبابَا  َّنإ  ِيُور  ْدَق  دینک : هجوت  تیاور  هب  امـش  لّوأ 
: درک جاجتحا  همطاف  ترـضح  اب  هک  يزور  رد  رکبابا  هک  ِيُور )  ) تسا هدـش  تیاور  ( 142 . ) هَّللا ِلوُسَر  ْنِم  ُهَعِمَـس  ُهَّنِا  ِناثَدَْحلا : ِْنب  ِسَوا 

تیاور ناَثَدَْـحلا  نب  ْسَوأ  نب  کلام  سپ  دـنک  وگزاب  تسا  هدینـش  یبلطم  عوضوم  نیا  رد  سک  ره  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  تفگ 
صخـشم ربخ  يوار  هک  دوشیم  صخـشم  تیاور  هب  لّوأ  هاـگن  اـب  تفگ  دـیاب  لاـح  تسا . هدینـش  ادـخ  لوسر  زا  ار  بلطم  نیا  هک  درک 

تهج نیمه  زا  دـشابیم و  فعـض  تیاـهن  رد  تیاور  عون  نیا  تسا و  لوهجم  ربخ  يوار  حالطـصا  رد  دـشابیم و  یـسک  هچ  هک  تسین 
يوار هک  دننادیم  يدحاو  ربخ  ار  تیاور  نیا  هجیتن  رد  دننکیم و  دای  نآ  زا  تسا » هدش  هتفگ  ( » لیق  ) ریبعت اب  زین  ّتنس  لها  ياملع  دوخ 

هَّللا لوسر  زا  ار  یثیدح  سوا  نب  کلام  تسا  نکمم  هنوگچ  هک : تسا  نیا  میهد  رکذت  دـیاب  هک  رگید  هتکن  و  دـشابیم . رکبابا  طقف  نآ 
ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  زا  یتیاور  چیه  هدرواین و  رامش  هب  هباحص  ِءزج  ار  وا  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دشاب  هدرک  لقن  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
رکذ وا  مان  هَّللا  لوسر  باحصا  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رانک  رد  یحلـص  ای  گنج  چیه  رد  هدرکن و  لقن  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
هتفگ رگا  زاب  دناهدرک . ریبعت  دـنکیم  لوب  شیاپ  تشپ  رب  هک  یبارعا  کی  ناونع  هب  وا  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  و  ( 143 . ) تسا هدشن 

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  ربخ  نیا  هک  دناهدومن  قیدصت  زین  صاقو  یبا  نب  دعـس  ریبز و  نمحرلادبع ، نامثع ، رمع ، دوش 
زا ّتنـس  لها  ءاملع  هک  ار  یتیاور  لّوأ  دیاب  هدع  نیا  باوج  رد  دوشیم . تباث  قیرط  دنچ  زا  تسین و  دحاو  ربخ  نیا  هجیتن  رد  سپ  تسا 

نیا نوماریپ  ثحابم  هب  ار  يدعب  ثحب  ام  تلع  نیمه  هب  میزادرپب  ههبـش  نیا  خـساپ  هب  دـعب  مینک و  رکذ  دـناهدرب  ار  ياهدافتـسا  نینچ  نآ 
، نآ رب  هدراو  تالاکشا  رکذ  زا  دعب  میا و  هداد  صاصتخا  دشابیم  سابع  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هعزانم  هرابرد  نآ  نتم  هک  تیاور 

. مینکیم رکذ  ار  ههبش  نیا  هب  هعیش  ءاملع  خساپ 

رمع نامز  رد  بلطملادبع  نب  سابع  یلع و  ترضح  هعزانم 

ّتنس و لها  حاحص  رد  رمع  نامز  رد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  يومع  سابع  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هعزانم  هرابرد  یتیاور 
رکذ ار  تیاور  نتم  لّوأ  ام  دناهدومن : ثحب  تیاور  نیا  يور  فلتخم  تاهج  زا  ءاملع  هک  تسا  هدـش  رکذ  ( 144  ) اهنآ ربتعم  بتک  رگید 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ثرا  ياعدا  يارب  سابع  یلع و  ترضح  دیوگیم : سوا  نبا  کلام  میزادرپیم . نآ  ثحابم  هب  سپـس  مینکیم و 

(145 . ) دـندوب رـضاح  هسلج  رد  دعـس  ریبز و  فوع و  نب  نمحرلادـبع  نامثع و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـندمآ و  رمع  شیپ  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو 
نینِمؤُملاَریمَا ای  لَجَا  موَقلا : َلاقَف  ِنئاخلا . ِرِداغلا  ِمثآلا  ِبِذاکلا  ًاِیلَع -  ینعی  اذـه -  َنَیب  َو  ینَیب  ِْضقإ  نینمؤملاریمأ  ای  ُساّبَع : َلاـقف  الَخَدَـف 

ام ُثِّرَُون  ال  َلاق : هَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َضْرَْألا ، َو  َءامَّسلا  ُموُقَت  ِهنْذِِاب  يِذَّلا  ِهَّللِاب  ْمُکُدُْـشنَا  ( 146  ) ادـِئَّتا ُرَمُع  َلاقف  ْمُهْحِرَا . مُهَْنَیب و  ِضقاَف 
َلاق هَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ِنامَْلعَتَأ  َضْرَْألا  َو  َءامَّسلا  ُموُقَت  ِهنْذِِاب  يِذَّلا  ِهَّللِاب  امُکُدُْـشنَا  َلاقَف : ٍّیلَع  َو  ِسابَْعلا  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ْمَعَن . اُولاق : ٌۀَـقَدَص ؟ انْکََرت 

َکَثاریِم ُُبلْطَت  اُمْتئِجَف  هَّللا  ِلوُسَر  ُّیلَو  انَأ  ُرَکبابَأ  َلاق  هَّللا  ُلوُسَر  َیِّفُُوت  اّمَلَف  رَمُع :)  ) َلاق ْنَأ  یلِإ  ْمَعَن …  الاق : ٌۀَـقَدَص ؟ ُهانْکَرت  اـم  ُثِّرَُون  ـال 
ًاَرِداغ ًاِمثآ  ًابِذاک  ُهاُمتیَأَرَف  ٌۀَـقَدَص  انْکَرت  ام  ُثِرَُّون  ام  هَّللا : ُلوُسَر  َلاـق  ُرِکبُوبَأ  َلاـقَف  اـهِیبَأ  ْنِم  ِِهتَأَْرمِإ  ُثاریِم  اذـه  ُُبلْطی  َو  َکـیِخَأ  ِْنبا  ِنِم 

ًاِنئاخ ًاَرِداغ  ًاِمثآ  ًابذاک  ِیناُمتیأَرَف  ٍرَکبوبَأ  ُّیلَو  َو  هَّللا  ِلوُسَر  ُّیلَو  اَنَأ  َو  ُرِکبوبَأ  یِّفُُوت  َُّمث  ِّقَْحِلل  ٌِعبات  ٌدِـشار  ُّراـب  ٌقِداََـصل  ُهَّنِإ  ُمَْلعی  هَّللاَو  ًاـِنئاخ 
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نیب نینمؤملاریمأ  ای  تفگ : رمع  هب  سابع  دـندش ، دراو  سابع  یلع و  ترـضح  هک  ینامز  ِّقَْحِلل …  ٌِعبات  ٌّدِـشار  ٌّراب  ٌقِداَصل  یِّنإ  ُمَْلعَی  هَّللاَو 
: دنتفگ نیرضاح  سپ  اوران ) ياهتمهت  نیا  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب  . ) نک تواضق  اذک » اذک و  و   » راکهنگ وگغورد و  صخش  نیا  نم و 
، نامثع هب  ور  رمع  هاگ  نآ  دـیهد . تلهم  دـینک و  ربص  تفگ : رمع  امن . تحار  هرجاشم  نیا  زا  ار  اـهنآ  نک و  تواـضق  اـهنآ  نیب  رمع  يا 

مهدیم مسق  تسا  هدش  هتـشاد  اپ  رب  نامـسآ  نیمز و  وا  نذا  هب  هک  ییادخ  نآ  هب  ار  امـش  تفگ : درک و  دعـس  ریبز و  فوع ، نمحرلادبع 
، نامثع  ) رفن دنچ  نیا  تسا ؟ هقدـص  دـنامیم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگیمن ، ثرا  ءایبنا  ام  دومرف : ادـخ  لوسر  هک  دـینادیم  امـش  ایآ  هک 
وا نذا  هب  هک  ییادـخ  نآ  هب  ار  امـش  تفگ : درک و  ساـبع  یلع و  هب  ور  رمع  سپـس  هـلب ، دـنتفگ : دعـس ) ریبز و  فوـع ، نـب  نمحرلادـبع 

هقدص دنامیم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگیمن  ثرا  ءایبنا  ام  دومرف : ادـخ  لوسر  هک  دـینادیم  ایآ  تسا  هدـش  هتـشاد  اپ  رب  نیمز  نامـسآ و 
سپ متـسه  ادخ  لوسر  نیـشناج  نم  تفگ  رکبوبا  درک  تافو  ادـخ  لوسر  نوچ  تفگ  رمع  هکنیا  ات  هلب …  دـندومرف : رفن  ود  نیا  تسا ؟

، شردپ زا  دوخ  رـسمه  ثرا  یلع  و  دوخ ، ردارب  رـسپ  زا  ار  دوخ  ثرا  سابع  دیدومن ، بلط  ار  دوخ  ثاریم  دیدمآ و  سابع ) یلع و   ) امش
هقدص میراذگیم  یقاب  ام  هچنآ  میراذگیمن ، ثرا  ءایبنا  ام  دومرف : مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تفگ : امش  باوج  رد  رکبوبا  سپ 

قح عبات  رگتیاده و  راکوکین ، وگتسار ، وا  هک  دنادیم  ادخ  دیتسنادیم و  نئاخ  راکبیرف و  راکهنگ ، وگغورد ، ار  رکبوبا  امـش  یلو  تسا .
نئاخ راکبیرف و  راکهنگ ، وگغورد ، ار  نم  امش  نآلا  متسه و  رکبوبا  نیشناج  ادخ و  لوسر  نیشناج  نم  درک و  تافو  رکبوبا  سپـس  دوب .

نیا رب  ءاـملع  هک  یتالاکـشا  هب  نونکا  ( 147 …  ) متـسه قح  عبات  رگتیاده و  راکوکین ، وگتـسار و  نم  هک  دنادیم  دـنوادخ  و  دـینادیم .
هک داد  تداهـش  هک  تسایـسک  نامه  وا  دـشابیم و  ناَثَدَْـحلا  ُْنب  ُْسَوأ  نب  کـلام  ربخ  يوار  . 1 دییامرف : هجوت  دناهتـسناد  دراو  تیاور 
ُهَّللا یَّلَص  هَّللا  لوسر  هباحص  زج  ار  وا  ثیدح  ملع  ءاملع  تسا و  هدینش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ار  ُثِّرَُون » ال   » ثیدح رکبوبا 

(148 . ) دنکیم لوب  شیاپ  تشپ  هب  هک  یبرع  دنکیم : فصو  نینچ  نیا  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  و  دنسانشیمن ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
ربخ بذـک  رب  لیلد  نیرت  حـضاو  نیا  و  دـنداد . شحف  رگیدـمه  هب  رمع  دزن  رد  ساـبع  یلع و  ترـضح  هک  هدـش  رکذ  تیاور  نیا  رد  . 2

نکمم هنوگچ  دنکیم  عنم  نداد  شحف  زا  ار  شناوریپ  دهدیمن و  شحف  مه  نانمـشد  هب  یتح  هک  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نوچ  تسا 
نکمم هنوگچ  دیوگب و  ازسان  هَّللا  لوسر  هباحـص  نیرتگرزب  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يومع  بلطملادبع  نب  ساّبع  هب  تسا 

سپ تسا . هدش  لزان  وا  نأش  رد  ریهطت  هیآ  دنادیم  هکنآ  لاح  دهدب و  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  تنایخ  بذک و  تبـسن  سابع  تسا 
دننک حالصا  ار  رمع  رکبوبا و  فالخ  راک  دنیوگب و  ازسان  مالـسلاهیلع  ماما  هب  دنهاوخیم  هک  تسا  نیقفانم  لوق  ربخ ، نیا  دوشیم  مولعم 

هک دهدیم  مسق  ار  اهنآ  رمع  هک  اجنآ  تساهدش  هراشا  رکبابا  ربخ  هب  سابع  مالسلاهیلع و  یلع  ترضح  رارقا  هب  تیاور  نیارد  . 3 (. 149)
رد و  تسا ؟ هقدص  دنامیم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذگیمن  ثرا  ءایبنا  ام  دومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  دـینادیم  امـش  ایآ 
دزن ثرا  ياعدا  يارب  اهنیا  ارچ  سپ  دنتـشاد  لوبق  ار  تیاور  نیا  راوگرزب  ود  نیا  رگا  تفگ  دـیاب  اـجنیا  رد  هلب . دـنیوگیم : اـهنآ  باوج 

نیاربانب تسین ، هدیشوپ  یفصنم  چیه  رب  راوگرزب  نآ  ياوقت  دهز و  ماقم  نایقتم ، يالوم  ملع  تمصع و  ماقم  زا  رظن  عطق  اب  دناهدمآ . رمع 
يارب زاب  دراذـگیمن ، ثرا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دـنادیم  هک  نیا  اب  تالامک و  همه  نیا  اـب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هنوگچ 

نیا رد  بیجع  ضقانت  نیا  رکذـتم  ّتنـس ) لها  ياـملع  زا   ) ینالقـسع رجح  نبا  اـقافتا  و  دـشاب . هتـشاد  ییاـعدا  دوخ  رـسمه  ثرا  نتفرگ 
ناتساد لصا  اریز  دشابیم ، يدیدش  لاکشا  تیاور  نیا  نومضم  رد  ٌدیِدَش …  ٌلاکْـشِإ  َِکلذ  ِیف  و  دیوگیم : نینچ  تسا و  هدش  تیاور 

ربمایپ زا  ار  ثیدـح  نیا  رگا  سپ   … ُثِّرَُون » ال  : » هدومرف مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  دنتـسنادیم  یلع  ساـبع و  هک  تسا  نیا 
ناشیا رب  هک  يروط  هب  دندوب  هدینـش  رکبوبا  زا  رگا  و  دـندرکیم ؟ هبلاطم  رکبابا  زا  ار  نآ  ارچ  دـندوب  هدینـش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

(150 ( ؟ دندرکیم هبلاطم  رمع  زا  ار  نآ  ارچ  هنوگچ و  تسا ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  تیاور  نیا  هک  هدش  لصاح  نانیمطا 
دننک و یفرعم  نئاخ  وگغورد و  ار  رمع  رکبابا و  دناهتساوخیم  ثرا  ياعدا  اب  سابع  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هک  دوشیم  مولعم  سپ 

ِیناُمْتیأَرَف ًاِنئاخ …  ًاَرِداَغ  ًاَِمثآ  ًَابِذاَک  ُهاُمْتیأَرَف  دیوگیم : سابع  یلع و  ترـضح  هب  هک  اجنآ  هدش  بلطم  نیا  هجوتم  مه  رمع  دوخ  اضق  زا 
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راکبیرف و راکهنگ ، وگغورد ، زین  ارم  امـش  دینادیم ، نئاخ  راکبیرف و  راکهنگ ، وگغورد ، ار  رکبابا  امـش  سپ  ًاِنئاَخ …  ًاَرِداَغ  ًاَِمثآ  ًَابِذاَک 
. دـشابیم لّوأ  هقبط  رد  رتخد  ثرا و  مّوس  هقبط  رد  ومع  نوچ  دربیمن ، ثرا  رتخد  ندوب  اب  ومع  هعیـش  ياـهقف  رظن  هب  . 4 دینادیم . نئاخ 

نآ رد  دشاب  حیحص  ربخ  نیا  رگا  . 5 دننادیم . ثراو  رتخد  دوجو  اب  ار  ومع  اهنآ  هدرک و  رییغت  مکح  نیا  ّتنـس  لها  ماکحا  رد  دـنچ  ره 
نئاخ راکبیرف و  راـکهنگ ، وگغورد ، ار  رکباـبا  امـش  تفگ : ساـبع  یلع و  ترـضح  هب  رمع  نوچ  تسا  رمع  رکب و  یبا  تفـالخ  رب  نعط 

هک سابع  یلع و  ترـضح  هک  تسا  نیا  رب  رمع  دوخ  رارقا  نیا  و  دـینادیم . نئاخ  راـکبیرف و  راـکهنگ ، وگغورد ، زین  ار  نم  و  دـینادیم ،
هک تیاور  نیا  زا  رتيوق  یتجح  و  دنتـسین . كَدَـف »  » هرابرد اهنآ  مکح  رمع و  رکب و  یبا  تفـالخ  هب  یـضار  دنتـسه  مشاـه  ینب  ناـگرزب 

لبنح و نب  دمحا  دنچ  ره  تسین . دناهدرک ، رکذ  ّتنـس  لها  گرزب  ءاملع  رگید  ناّنح و  نبا  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  يراخب و  حـیحص 
مامت اب  ار  ربخ  نیا  رگا  . 6 دناهتـشاذگ . اذک » اذک و   » هملک ًاِنئاَخ » ًارِداَغ  ًاِمثآ  ًابِذاَک   » ياج هب  دناهدرک و  فیرحت  ثیدـح  لقن  رد  يراخب 

رمع هکنیا  ات  تسا  هدوب  یگتخاس  عازن  کی  سابع  یلع و  ترضح  نیب  عازن  هک  مییوگب  دیاب  مینک  لوبق  تسا  دراو  نآ  رب  هک  یتالاکـشا 
ود نیا  هکنیا  اـمک  ( 151 . ) دـنزاس هاـگآ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ثاریم  و  كَدَـف »  » بـصغ رد  وا  ياـطخ  رب  ار  شناوریپ  و 

جاجتحا باتک  رد  یسربط  خیـش  ار  نآ  تیاور  هک  دندومن  لمع  يرهاظ ) هعزانم   ) تروص نیمه  هب  زین  رکبوبا  تفالخ  نامز  رد  راوگرزب 
يارب دنکیم . نایب  مالسلاهیلع  دواد  ترضح  روضح  رد  کلم  ود  يرهاظ  عزانت  رد  نآرق  ار  هیـضق  نیا  هباشم  و  ( 152 ، ) تسا هدرک  رکذ 

نب ماشه  زا  دیشرلا  نوراه  روضح  رد  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  دییامرف : هجوت  ریز  تیاور  هب  تاهبـش  زا  یـضعب  عفر  بلطم و  ندش  نشور 
هک رفن  ود  زا  هدب  ربخ  نم  هب  تفگ : یکمرب  ییحی  هن . تفگ : ماشه  سپ  دشاب : فلتخم  تهج  ود  رد  دـناوتیم  قح  ایآ  درک : لاؤس  مکح 

لطاب ود  ره  دنشاب 2 -  قح  بحاص  ود  ره   - 1 دنشاب :؟ نوریب  تلاح  هس  نیا  زا  تسا  نکمم  ایآ  دندرک : فالتخا  عزانت و  نید  مکح  رد 
قح بحاص  ود  ره  هک  تسین  زیاج  هکلب  تسین و  جراخ  تلاح  هس  نیا  زا  هلب  تفگ : ماـشه  دـشاب . لـطاب  يرگید  قح و  یکی  دنشاب 3 - 

َلاقف دندوب ؟ لطاب  مادک  قح و  مادک  دندرک ، هعزانم  ثاریم  رد  ود ، نآ  هک  ینامز  سابع  یلع و  زا  هدـب  ربخ  نم  هب  تفگ : ییحی  دنـشاب .
مدید نم  تفگ : ماشه  ُتْرَفَک . َو  ِینیِد  ْنَع  ُتْجَرَخ  ُّقِحُْملا  َوُه  ُسابَْعلا  ُْتُلق  ْنِا  ِو  یُقنُع  َبَرَـض  ُّقِحُْملا  َوُه  ٌّیلَع  ُْتُلق  اَنَا  اذِا  ُتْرَظَنَف  ماشِه :
منید زا  تسا  قح  ساـبع  میوگب  رگا  و  دوب ) ساـبع  نادـنزرف  زا  دیـشرلا  نوراـه  نوچ  ، ) دـننزیم ار  مندرگ  تسا  قـح  یلع  میوـگب  رگا 

ار ام  تنابز  اب  هک  ینامز  ات  ماشه  يا  دـندومرف : ترـضح  هک  مداتفا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  لوق  دای  هب  هاگنآ  ماهدـش . رفاک  هدـش  جراـخ 
دندوب و قح  بحاص  ود  ره  دناهدرکن و  اطخ  ود  نیا  زا  مادک  چیه  متفگ : سپ  دنکیم . کمک  دییأت و  ار  وت  سدقلا  حور  ینکیم  يرای 

اوُرَّوَسَت ْذإ  ِمْصَْخلا  ُؤَبَن  َكاتأ  ْلَه  و  : » یلاعت كراـبت و  هَّللا  لاـق  تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  دواد  ترـضح  هصق  رد  نآرق  رد  عزاـنت  نیا  ریظن 
دواد دندش و  دراو  دواد  ترـضح  رب  بارحم  يالاب  زا  هک  هدیـسر  وت  هب  کلم ) ود   ) مصخ ود  نآ  تیاکح  ایآ  لوسر  يا  … و  َبارْحِْملا »

هار هب  ار  ام  نک و  مکح  قحب  ام  نایم  میاهدرک ، ملظ  مه  رب  هک  میتسه  رگیدـکی  مصخ  ود  ام ، سرتن  دـنتفگ : ود  نآ  دـش  ناـساره  تخس 
راذگاو نم  هب  مه  ار  شیم  کی  نیا  دیوگیم : هبلغ  رهق و  اب  وا  شیم . کی  نم  دراد و  شیم  هن  دون و  نم  ردارب  نیا  امرف . تیادـه  تسار 

زا سپ   …  ) دنک هفاضا  دوخ  شیم  هن  دون و  هب  ار  وت  شیم  دهاوخیم  هک  تسا  هدرک  ملظ  وت  هب  تفگ : گنرد ) لمات و  نودب   ) دواد نک .
تایآ تئارق  زا  سپ  ماـشه  ( 153 …  ) میاهدرک ناحتما  تخـس  ار  وا  ام  هک  تسناد  دواد  قح ) هب  دـنچ  ره  عیرـس  لمأتیب و  تواـضق  نیا 

تقیقح رد  ود  نیا  نوچ  دندوب ، قح  رب  ود  ره  تفگ : ییحی  دنشابیم ؟ قح  رب  مادک  راک و  اطخ  کلم  ود  نیا  زا  کی  مادک  لاح  تفگ :
گنرد لمات و  نودب   ) شیاطخ رب  ار  وا  ات  دندرب  مالسلاهیلع  دواد  شیپ  ار  یگتخاس  عازن  نیا  کلم ، ود  نیا  هکلب  دنتـشادن و  مه  اب  یعازن 

عازن فالتخا و  نیا  هکلب  دنتـشادن ، یفالتخا  مه  اب  تقیقح  رد  سابع  یلع و  ترـضح  نینچمه  تفگ : ماشه  دـنزاس . هاگآ  ندرک ) مکح 
(154 . ) دنزاس هاگآ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ثاریم  رد  شیاطخ  طلغ و  رب  ار  رکبابا  ات  دندومن  رهاظ  ار 

؟ نآ رب  نادهاش  ای  ُثِّرَوُن » ال   » ربخ نایوار  دعس  ریبز و  فوع ، نب  نمحرلادبع  نامثع ، مشش : لاؤس 
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[ خساپ ]

يوار ار  دعـس  ربیز و  فوع ، نب  نمحرلادـبع  نامثع ، و  دـننک ، هدافتـسا  تیاور  نیا  همدـقم  زا  دـندوب  هتـساوخ  هک  یناسک  خـساپ  رد  اـّما 
مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  ار  تیاور  نیا  ایآ  هک  داد  دنگوس  ار  رفن  دنچ  نیا  رمع  ًالوا : مییوگب : دیاب  دننادب  ُثِّرَُون » ال   » تیاور

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ار  تیاور  نیا  ایآ  تفگن : رمع   ) ندینش زا  هن  تسا  ملع  زا  لاؤس  هلب ، دنتفگ : باوج  رد  نانآ  و  دینادیم ؟
رب دهاش  اهنیا  سپ  مینادیم . مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ار  تیاور  ام  دنتفگ : رکبوبا  تیاور  دامتعا  هب  زین  نانآ  دیاهدینش )؟ مَّلَس 

« ُثِّرَُون ال   » تیاور نیا  قبط  تساوخیم  رمع  نوچ  اجنیا  رد  هکنیا : رتشیب  حیـضوت  تیاور . يوار  هن  دنتـسه ، ادخ  لوسر  زا  رکبوبا  تیاور 
: هدعاق قبط  دیاب  سپ  تسا ، هدینش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  رکبابا  ار  ثیدح  نیا  هک  درکیم  اعّدا  دنک و  رداص  مکح 

تداهش نیا  ًایناث : درک . هدافتـسا  تیاور  رب  دهاش  ناونع  هب  رفن  دنچ  نیا  زا  ّتلع  نیمه  هب  دروایب  دهاش  هلأسم  نیا  رب  یعّدملا » یلع  هنّیبلا  »
ِهِذـه َْتناک  َنیَأَف  دـیوگیم : نینچ  اجنیا  رد  بجعت  تلاح  اب  دـیدحلا  یبا  نبا  رکبوبا و  نامز  رد  هن  هداـتفا  قاـفتا  رمع  تفـالخ  ناـمز  رد 
نامز رد  ناـیوار  نیا  سپ  ( 155 !! ) ًائیَـش اذـه  ْنِم  يَور  رَکب  ِیبَأ  َو  هَمِطاف  َۀَـموُصُخ  َموی  ِءالُؤه  ْنِم  ًاَدَـحَأ  َّنَأ  َلَقَن  ام  َرِکبوبَأ ! َمایَأ  ُتایاوِرلا 

نیا رد  یتیاور  رکبوبا  اب  همطاف  تموصخ  نامز  رد  رفن  دـنچ  نیا  زا  یکی  یتح  هک  تسا  هدـشن  لـقن  يدـحا  زا  ارچ  دـندوب ؟ اـجک  رکباـبا 
نینچ تداهـش  دناهتـشاد و  ینطاب  ینمـشد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اب  هک  دنتـسه  مهتم  رفن  دـنچ  نیا  ًاثلاث : و  دنـشاب !! هدرک  لـقن  هنیمز 

اریز دننکیم : بلج  دوخ  يارب  ار  یعفن  دوخ  تداهـش  نیا  اب  هک  دنتـسه  مهتم  مه  تهج  نیا  رد  اهنیا  ًاعبار : و  تسین . دامتعا  لباق  يدارفا 
لاؤس تاضقلا  یـضاق  هلمج : زا  ّتنـس و  لها  ياملع  زا  ًاسماخ : درک . دنهاوخ  هدافتـسا  هقدص  نآ  زا  زین  اهنآ  دـش ، هقدـص  كَدَـف »  » یتقو

یبا نبا  ًاسداس : و  دیاهتـسنادن !؟ تیاور  رب  دهاش  ار  سابع  یلع و  یلو  دیا  هتفرگ  تیاور  رب  دهاش  ار  رفن  راهچ  نآ  ارچ  امـش  هک  مینکیم 
زا وا  ارچ  سپ  دنراذگیمن  ثرا  ناربمایپ  هک  تسنادیم  نامثع  رگا  دـیوگیم : هک  اجنآ  تسا  هتفرگ  لاکـشا  نامثع  تداهـش  رب  دـیدحلا 

(156 . ) دیامن بلط  رکبابا  زا  ار  اهنآ  ثرا  ات  دش  رومأم  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياهنز  فرط 

ابیز هتکن  ود 

[ حیضوت ]

تمهت ضرعم  رد  ار  وا  هلأسم  نیا  دشابیم و  زین  یعدـم  دوخ  ربخ ، يوار  اجنیا  هک : تسا  نیا   … ُثِّرَُون » ال   » تیاور دروم  رد  رگید  هتکن 
لاوما ءزج  كَدَف  هکلب  تسین  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ِنآ  زا  كَدَف »  » هک دراد  اعدا  رکبابا  هکنیا : حیضوت  دهدیم . رارق  ثیدح  لعج 

دناوتیمن یعدـم  نیا  سپ  دوشیم  قح  يذ  كَدَـف »  » رد مه  رکبابا  دوخ  تروص  نیا  رد  دوش و  میـسقت  اـهنآ  نیب  دـیاب  تسا و  نیملـسم 
. تسا هدینش  وا  دوخ  طقف  طقف و  هک  دنک  لقن  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ار  یتیاور  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب 

خیرات هاگداد  نیرتیئانثتسا 

، ار شدوخ  ندوب  قح  يذ  هدروآ ، دوخ  هک  یلیلد  نیا  اب  دهاوخیم  و  دشابیم ، زین  یضاق  ندوب ، یعدم  رب  هوالع  ربخ  يوار  هکنیا  رتبلاج 
تروص یتواضق  نینچ  هدـشن و  لیکـشت  یهاگداد  نینچ  ینامز  چـیه  رد  نیمز و  هرک  ياجک  چـیه  رد  تفگ  دـیاب  دـنک و  مکح  وا  دوخ 

اصوصخم دشابیم ، صخشم  شیپ  زا  یهاگداد  نینچ  يأر  ًانیقی  دشاب و  یضاق  دهاش و  یعدم و  دحاو  ِنآ  رد  یـصخش  هک  تسا  هتفرگن 
. دشاب رمع  وا  راکمه  رکبوبا و  هاگداد  نیا  یضاق  رگا 

تسا قساف  ربخ ، يوار 
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هک بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تسا . هدوب  رکبابا  طقف  طـقف و  نآ  يوار  هک  تسا  دـحاو  ربخ  ُثِّرَُون » ـال   » تیاور هک  دـش  مولعم  نونکاـت 
مینک لوبق  ار  وا  ربخ  ات  تسا  لداع  دامتعا و  دروم  یصخش  رکبابا ، ینعی  ربخ  يوار  ایآ  هک  دید  دیاب  تسا ، نآ  يوار  رابتعا  هب  ربخ  رابتعا 
افتکا تیاور  دنچ  رکذ  هب  تایاور  نایم  رد  رکبوبا  قسف  ندرک  تباث  يارب  ام  و  دوشیم . هدرمش  دودرم  تایاور  ءزج  دامتعا و  لباق  ریغ  ای 

رد دومرف … : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نیفـص  هعقاو  زا  لبق  هک  دـنکیم : لقن  میَلُـس  زا  نابَا  میراپـسیم . امـش  هب  ار  تواضق  مینکیم و 
یَّلَص مرکا  ربمایپ  دش و  هدنهانپ  دوخ  ناتسود  هب  درک و  وا  هب  تشپ  رمع  دز و  ادص  مسا  هب  ار  رَمُع  دوِدبَع ، ِْنب  وِرْمَع  قدنخ  گنج  نایرج 

ای متـسود  يا  تساجک ؟ یلع  متـسود  ِیلَع ؟ ِیبِیبَح  َنیَأ  دندومرف : دندرک و  یمـسبت  دـندید  ار  رمع  تشحو  یتقو  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
دّمحم ام  دروآ ، موجه  ام  رب  فرط  ره  زا  نمـشد  یتقو  تفگ : دوخ  ناتـسود  هب  قدـنخ  زور  رد  رمع  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  ایب . ولج  یلع ،

َنَأ ُنَمََأن  ّانَِأل ال  هُدـُبْعَن ! ًاَمیِظَع  ًاَمَنَـص  ُذِـخَّتَن  ْنِکلَو  ال ، ُُهبِحاص : َُهل  َلاقَف : میوش . جراخ  ملاس  هعقاو  نیا  زا  ات  داد  میهاوخ  لـیوحت  اـهنآ  هب  ار 
َْنل ّانِإ  ْمُهاـنْمَلْعَا  َو  ِمَنَّصلا  اَذـه  َةَداـبِع  اـنْرَهْظَأ  ٌشیَُرق  ْتَرَفَظ  ْنِإَـف  ًاَرْخُذ  اـَنل  ُمَنَّصلا  اَذـه  ُنوُکی  ْنِکلَو  اـنَکالَه  ُنوُکیَف  هَْشبَک  ِیبَأ  ِْنبإ  َرِفْظی 
تب ام  نکل  هن ، تفگ : رمع  هب  رکباـبا  ( 157 …  ) ًاَّرِـس ِمَنَّصلا  اَذـه  ِةَدابِع  یلَع  َنیِمیِقُم  اّنُک  هَْشبَک  ِیبأ  ِْنبِإ  ُۀـَلْوَد  ْتَعَجَر  ْنِإ  َو  اَنَنیِد  ْقِراـُفن 
يارب یبوخ  هریخذ  تب  نیا  میتسین . مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يزوریپ  زا  نمیا  اـم  نوچ  میریگیم  رب  ندـیتسرپ  يارب  ار  یگرزب 

رگا میتشادـن و  رب  تسد  دوخ  نید  زا  ام  هک  مینامهفب  اـهنآ  هب  مینک و  رهاـظ  ار  دوخ  یتسرپ  تب  دـش ، زوریپ  اـم  رب  شیرق  رگا  اـت  تساـم 
ار ربخ  نیا  لیئربج  هک : تسا  نینچ  تیاور  همادا  هصالخ  دنام … و  میهاوخ  یقاب  دوخ  یتسرپ  تب  رب  هنایفخم  ام  دش  زوریپ  دّمحم  تلود 
ار مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دناسر و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هب  دودبع  نب  رمع  لتق  زا  دعب 

مـسق ادـخ  هب  دـنیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـنک . هکت  هکت  ار  نآ  هدرک و  جراخ  شهاـگیفخم  زا  ار  تب  نآ  اـت  دـندرک  رومأـم 
( دعب هب  هحفص 95  زا ، دلج 7   ) ریدغلا رد  هللا  همحر  ینیما  همّالع  مدیدیم . اهنآ  هرهچ  رد  رمع  رخآ  ات  ار  اهنآ  تب  ندش  هتـسکش  یتحاران 

دیوگیم زازب  هک : ار  تیاور  نیا  هلمج  زا  و  تسا ، هدرک  لقن  ّتنـس  لها  بتک  زا  ار  یبلاطم  رکبوبا  يراسگیم  يزاب و  راـمق  اـب  هطبار  رد 
اهنآ نیب  رد  ار  هتخیمآ  مه  هب  ریجنا ، روگنا و  هداـب  مدوـب و  هرفن ) هدزاـی   ) هورگ نآ  یقاـس  هحلط  اـبا  هناـخ  رد  نم  تفگ : کـلام  نب  سنا 

ام هب  ادخ  هتخیگنا  رب  و  دناوخ : رعـش  نینچ  نیا  دیـشون ، بارـش  نآ  زا  نوچ  هک  دوب  رکبوبا  مان  هب  يدرم  اهنآ  نایم  رد  مدرکیم و  میـسقت 
ندیـشون و تلاح  نیمه  رد  و  تفای . دهاوخ  زاب  یگدنز  هدش ، نک  هشیر  هک  سک  نآ  هنوگچ  دـش . میهاوخ  هدـنز  هرابود  هک  دـیوگیم :

هداتسرف ورف  ار  بارش  ندوب  مارح  روتـسد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دینکیم ؟ هچ  تفگ : دش و  دراو  ناناملـسم  زا  يدرم  هک  دندوب  یتسم 
(158 ( ) ثیدح نایاپ  ات   ) تسا

؟ درکن نایب  شرتخد  يارب  ار  نآ  ارچ  دوب ، هقدص  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لاوما  رگا  متفه : لاؤس 

خساپ

زا رکبابا  هک  هتشادن  یموزل  چیه  هدوب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  زاین  دروم  بلطم  نیا  ًالوا : هک  یلاح  رد 
نیا رگا  سپ  تسا . هتـشادن  رارق  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ثاّرو  زا  هقبط  چـیه  رد  وا  نوـچ  دـشاب . هتـشاد  عـالّطا  ثیدـح  نیا 
نابز رب  يوغل  نخـس  هداد و  ماجنا  ییاجیب  لمع  دشاب  هدومرف  غالبا  رکبابا  صخـش  هب  طقف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ار  ثیدح 
ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  ( 159  ) یحُوی یْحَو  ّالإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنی  ام  َو  : » دـیامرفیم ناشیا  دروم  رد  نآرق  هک  یلاح  رد  تسا  هتخاس  يراج 

يارب ار  بلطم  نیا  رگا  ًایناث : دـشابیم . یهلا  یحو  وا  تاـملک  هکلب  دروآیمن  ناـبز  رب  ینخـس  سوه  يوه و  يور  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
يارب و  میشابیم ) ناشیا  تمصع  هب  لئاق  ام  نوچ   ) درکیمن بلط  ار  دوخ  ثرا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رگید  درکیم ، نایب  شرتخد 
تما نیب  اهفالتخا  نیا  رگید  دناوخیمن و  هبطخ  دیروشیمن و  تقو  هفیلخ  هیلع  رب  دیدرگیمن و  جراخ  هناخ  زا  دوخ  قح  نتفرگ  سپ  زاب 
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هب ییانتعا  مدـع  نایب ، مدـع  نیا  ایآ  ًاثلاث : تسا . هدوب  بصاغ  هفیلخ  هک  دـننک  ادـیپ  داقتعا  یهورگ  هک  ییاج  اـت  دـمآیمن  شیپ  یمالـسا 
مالـسا یمارگ  ربمایپ  ًاعبار : دـناهدناوخ . شیوخ  بلق  ینامداش  ثعاب  نت و  هراپ  ار  وا  هک  يرتخد  نامه  دوریمن ، رامـشب  ناشیمارگ  رتخد 

ناکیدزن ادتبا  نک . راذـنا  ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  ( 160 « ) َنیبَْرقَْالا َکتَریشَع  ْرِْذنَا  َو   » هفیرـش هیآ  قبط  دیاب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
دوبن بلاطیبا  نب  یلع  شداماد  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  شرتخد  زا  رتکیدزن  قلخ ، زا  یـسک  هکنآ  لاح  دـننک و  انـشآ  ننـس  ماـکحا و  هب  ار 

همطاف یلع و  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ناـکیدزن  دـشاب و  هدینـش  ار  مکح  نیا  ییاـهنت  هب  رکبوبا  تسا ، نکمم  هنوگچ  سپ 
هملس ما  دنشاب . هدینـشن  ار  مکح  نیا  هباحـص  زا  يدحا  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نانز  و  مشاه ، ینب  سابع و  مالـسلا ، امهیلع 
َلوُسَر َّنَأ  َنوُمَعَْزتَا  دومرف … : درک و  دانتسا  هیآ  نیا  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ  زا  دعب  هَّللا  لوسر  دجـسم  رد  اهیلع  هَّللا  ناوضر 
ْتََفلاخ َو  اهرَذـْناَفَا  َنِیبَْرقَْالا . َکتَریـشَع  ْرِذـْنَا  َو  یلاعَت  هَّللا  َلاـق  ْدَـق  َو  اـهِْمْلُعی ، َْمل  َو  اـهَثاریِم  اـهیَلَع  َمَّرَح  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا 

ار مکح  نیا  تسا و  هدرک  مارح  همطاف  رب  ار  دوخ  ثاریم  هَّللا  لوسر  دینکیم  نامگ  ایآ  ِلابشَأ .!؟ ِةَداس  ُُّما  َو  ِناوسِّنلا  ُةَریِخ  یِه  َو  ِلَُطتُم !؟ ۀَبّ
شرتخد هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هکنیا  ای  و  نک . راذنا  ار  کیدزن  ناشیوخ  دیامرفیم : نآرق  هکنآ  لاح  هدرکن و  مالعا  وا  هب 

ناـنز نیرتهب  وا  هک  یلاـح  رد  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دـنکیم ؟ ثرا  هبلاـطم  هَّللا  لوسر  مکح  فـالخ  رب  وا  یلو  هتفگ  همطاـف 
ای . 1 دیوش : لئاق  ار  فالخ  ود  نیا  زا  یکی  دیاب  ُثِّرَُون » ال   » ثیدح لعج  اب  امـش  ینعی  تسادخ . لوسر  ياههچب  ریـش  ردام  تسا و  ملاع 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هکنیا  ای  . 2 تسا . هدومرفن  همطاف  هب  ار  مکح  ادخ ، روتسد  فالخ  رب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دییوگب  دیاب 
زا عاـفد  رطاـخ  هب  ار  هملـس  ما  دـیوگیم : يوار  دـنکیم . ثرا  هبلاـطم  ردـپ  مکح  فـالخ  رب  همطاـف  یلو  هدومرف ، ار  مکح  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو 

(. 161  ) دندرک مورحم  لاملا  تیب  قوقح  زا  لاس  نآ  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح 

. دزادنایم کش  هب  ار  ناسنا  نآ ، هب  کّسمت  و  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح تّحص  رد  یمالسا ، ماکحا  هب  رمع  رکبابا و  لهج 

ءاملع و هک  یلاح  رد  دـنکیم  در  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیکلام  هتـسشن و  تواضق  یـسرک  رب  رکباـبا  هک  تسا  نیا  بیاـجع  زا 
هدج مکح  ثرا  باب  رد  لاثم  روط  هب  دوب  لهاج  یمالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  هب  وا  هک  دنراد  قافتا  هلأسم  نیا  رب  یّنـس  هعیـش و  نیثدـحم 

: هیآ رد  ثرا ، باب  رد  هلالک  ياـنعم  رمع  وا  قیفر  نینچمه  و  ( 162 ( ؟ هن ای  دربیم  ثرا  تیم  زا  وا  ایآ  هک  تسنادیمن  ار  گرزب ) رداـم  )
همه توُیْبلا . ِیف  ِتارَّدَخُْملا  یَّتَح  َرَمُع  ْنِم  ُهَْقفَا  ِساّنلا  ُلُک  هک : درک  رارقا  وا  دوخ  تسنادیمن و  ار  ( 163 « ) َهلالَک ُثَرُوی  ٌلُجَر  َناک  ْنِا  َو  »

. دـنرتاناد رمع  زا  نانزریپ  یتح  مدرم  همه  ِزئاجَْعلا  یَّتَح  رَمُع  ْنِم  ُهَْقفَا  ٌلُـک  َو  ( 164  ) اههناخ رد  ياهنز  یتح  دنتـسه ، رتهیقف  رمع  زا  مدرم 
لقن ار  ثیدـح  نیا  هنوـگچ  دنتـسه  تعیرـش  ماـکحا  ادـخ و  باـتک  هب  ملع  زا  زجع  لـهج و  زا  هـبترم  نـیا  رد  هـک  یناـسک  لاـح  ( 165)
همه هک  مالسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  ترـضح  لباقم  رد  مه  نآ  دندومن ، طابنتـسا  نآ  زا  نآرق  فالخ  رب  ار  بیجع  مکح  نیا  و  دناهدرک ،

(166 . ) دنراد نآرق  تایآ  هب  ملع  رد  صوصخب  مولع  همه  رد  اهنآ  ّتیملعا  هب  رارقا  رکبابا ) رمع و  دوخ  هلمج  زا  )

ُثِّرَوُن ثیدح ال  رد  رکب  یبا  تایاور  بارطضا 

رکذ فلتخم  ياهتروص  هب  ثیدـح  نیا  رد  رکبوبا  تاملک  هک  تسا  نیا  مینکیم  هراشا  نآ  هب  طقف  هک  ثحب  نیا  رد  مهم  ياـههتکن  زا 
َرِشاعَم ُنَْحن  . 1 دـینک : هجوت  تافالتخا  نیا  هب  لاح  دوشیم . مه  ینعم  رد  فالتخا  ثعاـب  ثیدـح  ظـفل  رد  فـالتخا  رب  هوـالع  هک  هدـش 

هَّللا ُۀَمْعُط  یِه  امَّنِإ  . 4 هِدَْعب . ْنِم  ُموُقَی  يذَِّلل  یِهَف  ًۀَـمْعُط  ًایبَن  َمَعْطَا  اذِا  هَّللا  َّنِا  . 3 ُثِرَُّوی . ِیبَّنلا ال  َّنِا  . 2 ًۀَـقَدَص . ُهانْکََرت  ام  ُثِّرَُون  ءایبنَألا ال 
َرِشاعَم ُنَْحن  . 6 ْتَِعفُر . هیِلا  هَّللا  ُهَضَبَق  اذِإَف  ًاـیَح ، َناـک  اـم  َۀَـمْعُطلا  ِیبَّنلا  ُمِعُْطی  یلاـعَت  هَّللا  َّنِا  . 5 َنیِِملْـسُْملا . َنَیب  یِهَف  ُِّتم  اذِإَف  ِیتاـیَح ، ِیف 

ِْرمََألا ِّیلَِولَف  ٍۀَـمْعُط  ْنِم  اََنل  َناک  ام  َو  َةَُوبُّنلا  َو  َْملِْعلا  َو  َُبتُْکلاَو  َۀَـمْکِْحلا  ُثِّرَُون  امَّنِا  َو  ًاَراقِع ، َو ال  ًاراد  َو ال  ًۀَِّضف  َو ال  ًاَـبَهَذ  ُثِّرَُون  ـال  ِءاـِیْبنَْالا 
دشاب رفن  کی  طقف  نآ  يوار  هکيربخ  رد  مه  نآ  دح ، نیا  ات  ثیدح  کی  رد  بارطضا  هک  تسین  یکش  و  هِمْکُِحب . هِیف  َمُکْحی  ْنَأ  انَدَْعب 
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(167 . ) دوشیم رابتعا  تیجُح و  زا  ثیدح  طوقس  هب  رجنم 

ثیدح لقن  زا  وا  یهن  ُثِّرَوُن و  ثیدح ال  هب  رکبابا  لمع  ندوب  داضتم 

َنوُِفلَتَْخت َثیِداحَا  هَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  َنُوثِّدَُـحت  ْمُکَّنِا  َلاقَف : ْمِهِِّیبَن ، ِةاـفَو  َدـَْعب  َساَّنلا  ٌرَکبوبَا  َعَمَج  تسا : هدرک  تیاور  ننـست  لـها  ملاـع  یبهَذ 
اُومِّرَح َو  َهلالَح  اوُّلَحَتْساَف  هَّللا ، ُباتِک  ْمُکَنَیب  َو  انَنَیب  اُولوُقَف : مَُکلَأَس  ْنَمَف  ًاَئیَـش ، هَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  اُوثِّدَُحت  الَف  ًافالِتِْخا  ُّدَشَا  ْمُکَدَْعب  ُساَّنلاَو  اهِیف ،
دیراد فالتخا  نآ  رد  هک  دینکیم  لقن  یثیداحا  هَّللا  لوسر  زا  امـش  تفگ : درک و  عمج  ار  مدرم  هَّللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  رکبوبا  هَمارَح .
یلاؤس امـش  زا  یـسک  رگا  دینکن و  لقن  ینخـس  هَّللا  لوسر  زا  دعب ، هب  نیا  زا  دنوشیم ، راچد  يرتدیدش  فالتخا  هب  امـش  زا  دـعب  مدرم  و 

: دیوگیم یبهذ  هاگنآ  دـینادب . مارح  ار  نآرق  مارح  لالح و  ار  نآرق  لالح  سپ  دـنکیم . مکح  ادـخ  باتک  امـش  ام و  نیب  دـییوگب  درک 
. دینازوس شتآ  رد  دیسریم  ثیدح  هب 500  نآ  دادـعت  دوب و  یباتک  رد  هک  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ثیداحا  عیمج  رکبابا 

ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  لوق  زا  یثیدح  تسا ، ثیدح  لقن  زا  عنام  هک  یـسک  ارچ  . 1 دیآیم : شیپ  لاکـشا  دنچ  رکبابا  شور  نیا  اب  لاح  ( 168)
مدرم هک  یسک  . 2 دیامنیم . مورحم  كَدَف »  » زا ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هدرک و  لمع  نآ  قبط  رب  دنکیم و  لقن  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

رکبوبا . 3 دنکیم . لمع  دهدیم  ربخ  ءایبنا  نتـشاذگ  ثرا  زا  هک  نآرق  تایآ  فالخ  رب  ارچ  سپ  دنکیم ، رما  نآرق  هب  ندرک  لمع  هب  ار 
ثعاـب هک  درک  لـقن  یثیدـح  شدوـخ  هنوـگچ  سپ  دوـشیم . یمالـسا  تما  نیب  فـالتخا  ثعاـب  نوـچ  دـینکن  لـقن  ثیدـح  دـیوگیم :

زا يریگولج  يارب  زین  مود  هفیلخ  هک : تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  تسا . هدـیدرگ  نونکات  ناـمز  نآ  زا  ناناملـسم  نیب  تاـفالتخا  نیرتدـیدش 
ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  زا  یثیدح  سک  ره  تشون : یمالسا  قطانم  مامت  هب  ياهمانـشخب  یط  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ثیداحا  نتـشون 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نارای  مامت  هب  هکلب  درکن ، افتکا  همان  شخب  نیا  رودص  هب  اهنت  يو  دربب . نیب  زا  ار  نآ  دیاب  هتشون ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

ثیدح لقن  هب  مادقا  هک  ار  سک  ره  وا  دننک . يراددوخ  ثیدح  تباتک  لقن و  زا  هک  داد  رادـشه  ادـیکا  ثیدـح  ناظفاح  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو 
هس نیا  درک و  ینادنز  ثیدح  لقن  مرج  هب  ار  يرافغ » رذوبا   » و ءادردوبا »  » و دوعـسم » نبا   » هکنانچ درکیم ، تازاجم  تدش  هب  دومنیم ،

(169 !. ) دندربیم رسب  نادنز  رد  رمع  گرم  ماگنه  ات  نت 

رد لیلد  هئارا  نودب  وا  زا  دعب  ربمایپ  نارسمه  ارچ  دسریمن ، ثرا  تسا و  هقدص  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لاوما  رگا  متشه : لاؤس 
؟ دنتشاد تنوکس  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياههرجح 

ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  . 2 دشاب . هدیسر  اهنآ  هب  ثرا  . 1 تسین : جراخ  تروص  ود  زا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نانز  هب  اههرجح  لاقتنا 
هجو رب  رگا  تسا و  ُثِّرَُون » ال   » ثیدـح فلاخم  دـشاب ، ثرا  هجو  رب  رگا  دنـشاب . هدیـشخب  شنارـسمه  هب  ار  اـههرجح  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
دهاش لیل و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  هک  روطنامه  درکن ، بلط  شـشخب  يارب  كردـم  لیلد و  اهنآ  زا  رکبابا  ارچ  دـشاب ، شـشخب 

َو دسیونیم : بلطم  نیا  رکذ  زا  دعب  هر )  ) یسلجم همّالع  تسا . هدیشخب  وا  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  تساوخ 
َو هَّللا  یَلَع  ًءاِرْتفا  ِّالا  َلاق  ام  ْلُقَی  َْمل  َو  ۀـَلاسِّرلا  ِتَیب  ِلْهَِأل  ًةَوادَـع  ِّالا  َلَعَف  ام  ْلَـعْفی  َْمل  ُهَّنِا  یَلَع  ةَریَِـصبینْدَا  َُهل  ْنَِمل  ْدِـهاوَّشلا  ِمَظْعَا  ْنِم  اذـه 

ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تیب  لها  اب  ینمشد  رطاخ  هب  رگم  درکن ، بصغ  ار  كَدَف  رکبابا  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  نیرتگرزب  نیا  ِِهلوُسَر .
(170 . ) دز مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ادخ و  رب  غورد  ءارتفا و  هکنیا  رگم  تفگن ، ار  ُثِّرَُون ) ال   ) ثیدح نخس و  نآ  و  مَّلَس ، َو 

؟ دندش نفد  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هرجح  رد  یقح  هچ  اب  رمع  رکبوبا و  مهن : لاؤس 

[ خساپ ]
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ثرا مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  تـفگ : رکباـبا  دوـخ  هـک : تـسا  نـیا  باوـج  ثرا ، زا  هـصفح  هشیاـع و  قـح  هـب  دـییوگب  رگا 
و دشابیم .) بجو  کی  زا  رتمک  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هرجح  زا  هصفح  هشیاع و  قح  دراذگب  مه  ثرا  رگا  و  . ) دراذگیمن

تروص نیا  رد  تسا  ناناملـسم  مامت  قح  تسا و  هقدص  رکبابا ) تیاور  نیا  قبط   ) مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  لاوما  دییوگب  رگا 
هب بلطم  نیا  ندش  حضاو  يارب  دنتفرگن . ناناملسم  زا  ياهزاجا  دروم  نیا  رد  اهنآ  هک  دندرکیم ، لصاح  ار  ناناملـسم  مامت  تیاضر  دیاب 

يرقنس يرئاح  یلع  دّمحم  خیش  همّالع  دیئامرف : هجوت  هفینحوبا  یفوک و  نسحلا  نب  لاّضف  نیب  تسا  ياهرظانم  هک  ییابیز  رایـسب  تیاکح 
هب میدرک  رورم  مدوب و  یفوک  لاضف  اب  نم  دـیوگیم : هیماـما  زا  یکی  دـسیونیم : مالـسلا  اـهیلع  ءارهزلا  صئاـصخلا  باـتک  رد  هللا  همحر 

لیلد تجح و  اب  هکنیا  ات  منکیمن  اهر  ار  وا  مسق  ادخ  هب  تفگ : لاّضف  سپ  دوب ، هتسشن  شباحصا  يوربور  هفینحوبا  نآ  رد  هک  یتعامج 
درم تجح  مسق  ادـخ  هب  وش ! تکاـس  تفگ : تسا . رتيوق  ثحب  رد  وـت  زا  وا  یتـسین ، راـک  نیا  رب  رداـق  وـت  متفگ  منادرگ ، تکاـس  ار  وا 

( هعیش  ) یضفار ردارب  کی  نم  یضاق ، يا  تفگ : داتسیا و  هفینح  وبا  لباقم  تفر و  ولج  سپس  دنکیمن ، هبلغ  نمؤم  درم  تجح  رب  هارمگ 
مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  زا  دـعب  قلخ  لضفا  دـیوگیم : تسا و  رتشیب  شنـس  نم  زا  هک  مراد 

هب تفگ : هفینحوبا  میوگب . وا  هب  اـت  یهد  میلعت  نم  هب  یلیلد  تجح و  اـت  ماهدـمآ  وت  شیپ  تسا . لـضفا  رکبوبا  میوـگیم  نم  یلو  تسا ،
ربمایپ نیشنمه  سیلج و  اهگنج  رئاس  ردب و  گنج  رد  ود  نیا  هک ، دنکیم  تیافک  نیمه  رمع  رکبوبا و  تیلضف  رد  وگب ، تیـضفار  ردارب 
بلطم نیا  نم  تفگ : لاضف  دوب . گنج  لاح  رد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  رود  یلع  یلو  دندوب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

(171 « ) امیظع ًارجَا  َنیدِـعاْقلا  یَلَع  َنیدِـهاجُْملا  هَّللا  َلَّضَف  : » هک هداد  ار  نم  باوج  نآرق  هیآ  نیا  اـب  وا  یلو  ماهتفگ ، میـضفار  ردارب  هب  ار 
زا لضفا  یلع  سپ  دندوب  هتسشن  ود  نآ  درکیم و  تدهاجم  یلع  تسا و  هداد  میظع  يرجا  ناگتسشن )  ) نیدعاق رب  ار  نیدهاجم  دنوادخ 
لاح دـندش و  نفد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  رانک  رد  رمع  رکبابا و  وگب ) تیـضفار  ردارب  هب  : ) تفگ هفینحوبا  تسا . ناـنآ 

، ماهتفگ میضفار  ردارب  هب  ار  بلطم  نیا  نم  تفگ : لاّضف  نیا ،!؟ زا  رتالاب  یتلیـضف  هچ  تسا ، هدش  نفد  رود  رایـسب  یتفاسم  رد  یلع  هکنآ 
« ْمَُکل َنَذُؤی  ْنَا  ّـِالا  ِّیبَّنلا  َتوُیب  اُولُخْدـَت  ـال  اُونَمآ  َنیِذـّلا  اَـهُّیَا  اـی  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  داد ، ارم  باوج  نآرق  زا  هیآ  نیا  اـب  وا  نکیل  و 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دیوشن و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ( 172)

دوخ هناخ  رد  رمع  رکبابا و  هب  نفد  هزاجا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک ، تسا  هدـشن  تباث  دوب و  هدـش  نفد  دوخ  هناـخ  رد  مَّلَس 
!! دناهدش نفد  وا  نذا  نودب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هناخ  رد  نوچ  دناهدرک ، تفلاخم  نآرق  هیآ  اب  رفن  ود  نیا  سپ  دشاب . هداد 

ناشناردپ نفد  دندوب  هتفرگن  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  جاودزا  نامز  رد  ار  دوخ  هیرهم  نوچ  هصفح  هشیاع و  تفگ : هفینحوبا 
هیآ رگم  تفگ : نم  هب  وا  یلو  ماهتفگ ، میـضفار  ردارب  هب  مه  ار  بلطم  نیا  نم  تفگ : لاّضف  دـنداد . رارق  هیرهم  زا  لدـب  ار  ناـکم  نیا  رد 

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يا  ( 173 « ) َّنُهَروُُجا َتیتآ  یتاّللا  َکَجاوْزَا  ََکل  اْنلَلْحَا  ّانِا  یبَّنلا  اَهیَأ  ای  : » دـیامرفیم هک  ياهدینـشن  ار  نآرق 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ياهنز  هک ، دراد  هلأسم  نیا  هب  حیرـصت  هیآ  نیا  و  میدرک . لالح  وت  رب  يدرک  اطع  ار  ناشرهم  هک  ینانز  اـم  مَّلَس ،

ردارب هب  تفگ : هفینحوبا  تسا . هدنامن  یقاب  يزیچ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  هّمذ  رد  دناهتفرگ و  ار  دوخ  هیرهم  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
لاضف سپ  دناهدش . نفد  دوب ، هدیسر  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هب  هک  یثرا  زا  هصفح  هشیاع و  مهـس  رد  ود  نیا  وگب : تیـضفار 

ثرا مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  هک  دـیراد  اـعّدا  ّتنـس ) لـها   ) امـش هک : داد  باوـج  نم  هب  وا  یلو  ماهـتفگ ، وا  هـب  نـم  تـفگ :
ُهَّللا یَّلَـص  ربمایپ  زا  نم  تفگ : ناشیا  هب  و  دومن ، مورحم  كَدَف »  » زا ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رکبوبا  لیلد  نیمه  هب  و  دراذگیمن ،

رسمه هک  یلاح  رد  دنربیم ، ثرا  ادخ  لوسر  زا  هصفح  هشیاع و  هنوگچ  سپ  دنراذگیمن . ثرا  ناربمایپ  هک : ماهدینش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  تسوا  هب  قلخ  نیرت  کیدزن  و  تسا ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  یلو  دنیوا ،
دیاـب  ) دـنربیم ثرا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  زا  هصفح  هشیاـع و  هک  میوـش  میلـست  رگا  و  دربیمن .!!؟ ثرا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو 

رفن رب 9  میسقت  ار  متشه  کی  رگا  و  تسا ، متشه  کی  اهنآ  همه  مهس  و  تشاد ، رسمه  ُهن  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  میئوگب )
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مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هرجح  زا  ار  هصفح  هشیاع و  قح  میهاوخب  رگا  و  دوشیم ، زیچاـن  رایـسب  اـهنآ  زا  مادـک  ره  قح  مینک ،
رد ربق  ود  هزادنا  هب  رکبابا  رمع و  هنوگچ  سپ  دشابیم ، غرم  مخت  کی  هزادنا  هب  هکلب  دـسریمن ، مه  بجو  کی  رادـقم  هب  مینک  باسح 

و تسا ، ثیبخ  یـضفار  کی  شدوخ  وا  دـینک  جراخ  ار  وا  دز : دایرف  سپـس  هدـش ، تکاـس  هفینحوبا  سپ  دـندرک !!؟ فرـصت  هرجح  نیا 
(174 ( !؟ درادن يردارب 

رگید ياهتکن 

رد هک  یلاح  رد  تسا . هقدص  وا  زا  دعب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لاوما  عیمج  ۀَقَدَص  ُهاَنْکََرت  اَم  دیوگیم : ثیدح  نیا  رخآ  هلمج 
ربمایپ لاوما  مامت  هک  تسا ، هدشن  رکذ  هلأسم  نیا  رب  يدهاش  بلطم و  چیه  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  زا  خیرات و 

: هک نیا  رگید  هلأسم  و  دـیدرگ ، لاـملا  تیب  ءزج  اـی  دـش ، میـسقت  ناناملـسم  نیب  هقدـص  ناونع  هب  وا  زا  دـعب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
ُهَّللا یَّلَـص  ربمایپ  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دنک ، تیـصو  شلام  ثلث  زا  شیب  رد  درادن  قح  عرـش ، قبط  هدننک ) تیـصو   ) یـصوم صخش 
عنم ار  دوخ  باحصا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دشاب . هقدص  ناشلاوما  مامت  دنتسه ، تعیرـش  بحاص  هک  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
اهر مدرم  هب  جاتحم  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنشاب  ینغ  امش  هثرو  رگا  دندومرفیم : دننک و  تیـصو ، ثلث ، زا  شیب  هب  هک ، دندرکیم 

دنهد و رارق  نیملسم  يارب  ار  دوخ  لاوما  مامت  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح  ( 175 . ) دینک
. دنیامن مورحم  ثرا  زا  ار  دوخ  نیثراو 

؟ دیدرگ ضقن  سابع  ینب  هیماینب و  ءافلخ  هصفح ، هشیاع ، نامثع ، رمع ، رکبابا ، طسوت  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح ارچ  مهد : لاؤس 

رکبابا . 1

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  همامع  رتش و  ریشمش ، ندنادرگرب  اب  فلا ) تسا . هدرک  ضقن  المع  ار  ثیدح  نیا  دروم  دنچ  رد  رکبابا  دوخ 
همان نتشون  اب  ب ) دناهدرک . رکذ  ار  لاکشا  نیا  ( 177  ) یلح همّالع  و  ( 176  ) دیدحلا یبا  نبا  هک  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 

عبانم و هب  رمع  طسوت  همان ، ندرک  هراـپ  ناـیرج  رد  هدـش و  هراـشا  نآ  هب  هللا  همحر  ینیما  همّـالع  ( 178  ) ریدغلا باتک  رد  هک  كَدَـف ، در 
نبا دنربیم . ثرا  ناشیا  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  لها  هکنیا  هب  رارقا  اب  ج ) درک . میهاوخ  هراشا  لماک  تروص  هب  نآ  ذـخأم 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  َلوُسَر  َِثرَو  َْتنَا  َء  رَکب  َیبَأ  یلِإ  ُۀَمِطاف  ْتَلَـسْرَأ  هک : دنکیم  لقن  لیفطلا  یبا  زا  دنـس  رکذ  اب  ار  یتیاور  دیدحلا  یبا 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  وت  ایآ  هک  رکبوبا ، يوس  هب  دنداتسرف  ماغیپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هَلْهَأ …  َْلب  َلاق  هَلْهَأ ، ْمَأ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
اذه َو  دیوگیم : تیاور  رکذ  زا  دـعب  دـیدحلا ، یبا  نبا  سپـس  وا . لها  تفگ : باوج  رد  رکبوبا  و  وا ؟ لها  ای  يربیم  ثرا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو 

رب دراد  تحارـص  رکبوبا  مـالک  نیا  و  ( 179 . ) ُثِّرَُون ِِهلوَق ال  ُفـالِخ  َوُه  َو  ُهلْهَأ  ُهثِرَی  ٌثوُروَم  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُهَّنَأـِب  ٌحیِرْـصَت 
. دشابیم ُثِّرَُون » ال   » تیاور فلاخم  وا  رارقا  نیا  دنتسه و  وا  ثراو  شلها  دراذگیم و  ثرا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هکنیا 

رمع . 2

رکذ ( 180  ) ملسم حیحص  يراخب و  حیحـص  رد  نآ  تیاور  هک  رمع ، نامز  رد  سابع  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هب  كَدَف »  » ندنادرگرب
. تسا هدش  بلطم  نیا  هب  هراشا  دوشیم ، هدروآ  دعب  هحفص  دنچ  هک  ریدغلا  نتم  رد  نینچمه  و  هدش ،

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نانز  نامثع و  . 3
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یلع ترـضح  هک : دـنکیم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  یتـیاور  قیدـصلا » ۀـفالخ  باـب  رد   » لاـمعلازنک باـتک  رد  يدـنه ، یقت  ّـالم  خیـش  فلا )
دزن هب  نامثع ، تفالخ  نامز  رد  رمع  رکبابا و  زا  دعب  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  یهاوخ  ثرا  هرجاشم  سابع  مالـسلاهیلع و 

نخـس نامثع  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  و  تخادـنا ، نیئاپ  ار  دوخ  رـس  و  دـش ، تکاس  اهنآ  تاراهظا  ربارب  رد  نامثع  و  دـندرب ، وا 
میسقت سابع و  مالسلاهیلع و  یلع  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  ثاریم  میلـست  دروم  رد  ًابیرقت  و  دنکیمن ، دییأت  ار  رمع  رکبوبا و 

اریز تسا ، هداد  تبـسن  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هب  رکبوبا  هک  تسا  یثیدح  نآ  فالخ  رب  بلطم  نیا  دنکیم و  رکف  اهنآ  نیب 
نخـس نامه  تیعطاق ، لامک  اب  گنرد  نودب  دوب  راوازـس  هکلب  دزادنایب ، ریز  هب  رـس  دیابن  دوب ، هتفریذپ  ار  ُثِّرَُون ) ال   ) ثیدـح نامثع  رگا 
ُلَأْسی ِرَکب  ِیبَأ  یلإ  ناّفَع  ِْنب  َناْمثُع  ِیبَّنلا  ُجاوْزَأ  َلَسْرَأ  ُلوُقَت : هَشیاع  ُْتعِمَـس  اَنَأ  ْسَوأ : ِْنب  کلام  َلاق  ب ) دـیامن . وگزاب  ار  رمع  رکبابا و 

ِهَّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنْمَْلعَت  َْملَأ  َهَّللا  َنیِقَّتَت  الَأ  ُْتلُقَف  کلذ  ْنَع  َّنُهُّدُرَأ  ُْتنُک  یّتَح  ِهیَلَع  هَّللا  َءافَأ  اّـمِم  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َّنُهَثاریِم  َّنَُهل 
ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياهنز  تفگیم : هک  مدینش  هشیاع  زا  نم  دیوگیم : سوا  نب  کلام  ( 181 . ) ًۀَقَدَص ُهانْکََرت  ام  ُثِّرَُون  ال  ُلوُقی :
نم و  دـندرک ، هبلاـطم  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  لاوما  زا  ار  دوخ  ثرا  دنداتـسرف و  رکبوـبا  دزن  هب  ار  ناـفع  نب  ناـمثع  مَّلَـس  َو 

ثرا ام  دومرف : مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دینادیمن  ایآ  دیـسرتیمن ! ادخ  زا  ایآ  متفگ : مدرک و  عنم  بلط  نیا  زا  ار  اهنآ  هشیاع ) )
رکبابا زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نانز  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تیاور  نیا  زا  تسا . هقدـص  اـم  هکورتم  میراذـگیمن و 

فرط زا  تلاکو  لوبق  اب  زین  نامثع  نینچمه  و  دنتشادن ، لوبق  ار  ُثِّرَُون ) ال   ) تیاور اهنآ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیا  دندومن و  ثرا  هبلاطم 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نانز  باوج  رد  دـیاب  وا  الا  مرادـن و  لوبق  ار  ُثِّرَُون ) ال   ) ثیدـح زین  نم  هک  درک  مالعا  یلمع  روط  هب  اـهنآ 
رد شدوخ  هکنیا  هن  دنراذگیمن  ثرا  ناربمایپ  تسا : هدومرف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تفگیم : نینچ  رمع  رکبوبا و  لثم  مَّلَس 

. ددرگ مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نارسمه  عفادم  لیکو  رکبوبا ، زا  ثرا  هبلاطم 

هشیاع . 4

مردپ و هک  ار  ياهیمهس  نآ  تفگ : دمآ و  نامثع  دزن  هشیاع  دومرف : ترضح  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  عشاجم  نب  ةورف 
دـشاب ررقم  وت  يارب  هک  يزیچ  نینچ  يارب  ییاج  ّتنـس  باتک و  رد  نم  تفگ : ناـمثع  نک ، در  نم  هب  دـندادیم ، نم  هب  باـطخ  نب  رمع 

. منکیمن ار  راک  نیا  نم  و  دـندرکیم ، شـشخب  وت  هب  دوخ  هاوخلد  رطاخ و  تیاضر  يور  زا  باـطخ  نب  رمع  تردـپ و  اـنامه  و  متفاـین ،
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  اُمتْدِهَـشَف  يِرْـصَّنلا  ِْسوأ  ُْنب  ُِکلام  َو  َْتنَأ  ِینِیئیَِجت  َْمل  ََوأ  اَهل  َلاقَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ْنِم  ِیثاریِم  ِینِطْعَأَف  َهل : َْتلاق 

ْتَفَرَْصنأ َو  ُْهتَکَرَتَف  ِهیَلَع !؟ هَّللا  یَّلَص  ِیبَّنلا  َنِم  ًاثاریِم  َموْیلا  َنِیُبلْطَت  َفیَکَف  اهَّقَح  اُمْتلَْطبَأ  َو  اهَثاریِم  هَمِطاف  اُمتْعَنَم  یّتَح  ُثِّرَوی  مَّلَس ال  َو  ِِهلآ  َو 
نم دزن  يرـصن  سوا  نب  کـلام  وت و  رگم  تفگ : ناـمثع  هدـب ، ادـخ  لوـسر  زا  ارم  ثرا  مهـس  سپ  تفگ : ناـمثع  هب  هشیاـع  ( 182…  )

؟ دیدومن لامیاپ  ار  وا  قح  و  دیدرک ، عنم  دوخ  ثرا  زا  ار  همطاف  هک  ییاج  ات  دراذگیمن ، ثرا  ادخ  لوسر  هک  دـیداد  یهاوگ  دـیدماین و 
دعب هب  زور  نآ  زا  تشگرب ، درک و  اهر  ار  وا  هشیاع  ینکیم ؟ بلط  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  بناج  زا  ثرا  زورما  هنوگچ  لاح 

اب نامثع  انامه  تفگیم : و  درکیم ، دنلب  یبوچ  رـس  رب  و  تفرگیم ، ار  ادخ  لوسر  نهاریپ  هشیاع  دشیم  نوریب  زامن  يارب  نامثع  هاگره 
ود ره  هصفح  هشیاع و  هک  تسا  هدـش  تیاور  همغلا : فشک  رد  تسا . هتخاـس  اـهر  ار  وا  ّتنـس  و  دـیزرو ، تفلاـخم  نهاریپ  نیا  بحاـص 

ربنم رب  زین  نامثع  درک  تیذا  دـش ) رکذ  لبق  تیاور  رد  هک  تروص  نآ  هب   ) ار نامثع  هشیاع ، نوچ  دـندمآ و  نامثع  دزن  ثرا  هبلاطم  يارب 
نینچ نآرق  رد  ار  هصفح  شقیفر  وا و  لَـثَم  دـنوادخ  تسادـخ ، نمـشد  وم  مک  نز  نیا  هَّللا  ُةوَدَـع  ِءارْعَّزلا  ِهِذـه  َّنإ  تفگ : نینچ  تفر و 

ِهَّللا َنِم  امُْهنَع  اِینْغی  ْمَلَف  اُمُهاَتَناَخَف  ِْنیَِحلاَص  اَنِداَبِع  ْنِم  ِنیَدـْبَع  َتَْحت  اَتَناک  ٍطُول  َةَأَْرما  َو  ٍحُون  َةأَْرما  اوُرَفَک  َنیِذَِـلل  ًـالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  : » هدروآ
اهنآ هک  تسا  هدز  لاثم  طول  رسمه  حون و  رسمه  هب  دناهدش  رفاک  هک  یناسک  يارب  دنوادخ  ( 183 «. ) َنِیلِخاَّدلا َعَم  َراَّنلا  الُخْدا  َلِیق  َو  ًاَئیَش 

ناشلاح هب  يدوس  ربمایپ )  ) ود نیا  اب  اهنآ  طابترا  دندرک و  تنایخ  ود  نآ  هب  یلو  دندوب ، ام  حلاص  ناگدـنب  زا  هدـنب  ود  یتسرپ  رـس  تحت 
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: تفگ نامثع  باوج  رد  هشیاع  دنوشیم . دراو  هک  یناسک  هارمه  دیوش  شتآ  دراو  دش : هتفگ  اهنآ  هب  تشادـن و  یهلا ) باذـع  ربارب  رد  )
نامثع هشیاع و  دـعب  درک . يراذـگ  مسا  ینمی  يدوهی  لثعن  مسا  هب  ار  وت  ادـخ  لوسر  انامه  ادـخ ! نمـشد  يا  تفرخ ) درم  ریپ   ) لـثعن يا 

(184 . ) دش جراخ  هکم  يوس  هب  دنکیمن و  یگدنز  تسا  رضاح  نامثع  هک  يرهـش  رد  هک  دروخ  مسق  هشیاع  دندومن و  نعل  ار  رگیدمه 
هتخانـش ُثِّرَُون » ـال   » تیاور نیـضقان  ءزج  زین  وا  هدرک و  ثرا  هبلاـطم  زین  هصفح  هشیاـع ، رب  هوـالع  تیاور  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 

تاکردتسم بحاص  ( 185 . ) دیامنیم دییات  تسا  هدرک  لقن  حاضیالا  باتک  رد  هَّللادـبع  نب  کیرـش  هک  یتیاور  ار  بلطم  نیا  دوشیم و 
دنوادخ دیـشکب  ار  لثعن )  ) تفرخ درمریپ  نیا  تفگ  هشیاع  هک  تسا  هدرک  لقن  حُوتُْفلَا »  » باتک بحاص  مثعا  نبا  دیوگیم : مولعلا  ملاوع 
کشخ ادخ  لوسر  نهاریپ  لسغ  بآ  هکنآ  لاح  تسا و  هداد  رییغت  ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ّتنس  وا  نوچ  دشکب  ار  وا 
هـشیاع دش  هتـشک  نامثع  نوچ  و  دناهدرک : تیاور  نینچ  مثعا ) نبا   ) وا ریغ  و  دش . جراخ  هکم  يوس  هب  هشیاع  لاح  نیا  رد  تسا و  هدـشن 
تفالخ هب  یضار  مدرم  هک  دینش  باوج  رد  نوچ  درک و  لاؤس  نامز  رابخا  زا  هشیاع  سپ  درک  تاقالم  وا  اب  یصخش  تشگرب و  هنیدم  هب 

لاح يدوب  نامثع  لتق  رب  صیرح  وت  دـش : هتفگ  وا  هب  مریگیم  ار  ناـمثع  نوخ  ماـقتنا  نم  مسق  ادـخ  هب  تفگ : دـناهدش  مالـسلاهیلع  یلع 
دندرک اهر  ار  وا  دنتشکن و  ار  وا  مداد  ار  نامثع  لتق  روتسد  نم  هک  ینامز  نآ  تفگ : هشیاع  يریگب . ار  وا  نوخ  ماقتنا  یهاوخیم  هنوگچ 

(186 . ) دش كاپ  ناهانگ  زا  درک و  هبوت  هکنیا  ات 

خیرات لوط  رد  افلخ  طسوت  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح ضقن  -[ 5]

عنام رمع  یلو  درک …  راذگاو  ترضح  نآ  هب  ار  كَدَف »  » اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  جاجتحا  را  سپ  رکبوبا )  ) يوار دوخ  طسوت  ثیدح  ضقن  ]
[ دش

ریدـغلا دنمـشزرا  باتک  نتم  زا  خـیرات ، لوط  رد  ُثِّرَُون  ـال  ثیدـح  فـالخ  رب  ءاـفلخ  رگید  رمع و  رکبوبا و  درکلمع  يارب  اـجنیا  رد  اـم 
رد یبلاطم  رکذ  زا  دـعب  ریدـغلا  متفه  دـلج  رد  هللا  همحر  ینیما  همّالع  مینکیم . رکذ  امـش  يارب  لماک  تروص  هب  ار  نآ  هدرک و  هدافتـسا 

ربمایپ زا  ار  ثیدح  نیا  یتسار  هب  هدوب و  قداص  ثیدح  نیا  لقن  رد  رکبوبا  رگا  هکنآ  رگید  بلطم  دسیونیم … : نینچ  كَدَف »  » اب هطبار 
ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  شیامرف  داد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تسد  هب  هک  ياهتـشون  اب  دوخ  ارچ  سپ  دوب ، هدینـش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا 

وا تسیچ ؟ هتشون  نیا  تفگ : وا  هب  دیسر و  هار  زا  رمع  هتبلا  درک و  راذگاو  ترـضح  نآ  هب  ار  كَدَف »  » درک و ضقن  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
هکنیا اب  درک  یهاوخ  ششخب  ناناملـسم  هب  یهار  هچ  زا  تفگ : رمع  ماهدرک ، راذگاو  وا  هب  شردپ  زا  ار  همطاف  ثاریم  همان  نیا  رد  تفگ :

هب يزوج  نب  طبـس  ار  بلطم  نیا  درک . هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع  دـعب  دراد ، مزال  هنیزه  ناـنآ  اـب  گـنج  هتـساخرب و  وت  گـنج  هب  برع 
ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نتشاذگن  ثرا  تیاور  رگا  و  تسا . هدرک  لقن  تسا  هدمآ  هحفص 391  دلج 3 ، هیبلحلا ، ةریسلا  رد  هک  يروط 

. دوب هچ  هفیلخ  زا  سپ  اهرظن  فالتخا  نیا  سپ  دوب  قداص  تیاور  نیا  لقن  رد  هفیلخ  دوب و  تسرد  مَّلَس  َو 

تافالتخا نیا  زا  ياهنومن  کنیا  و 

نب ساـبع  مالـسلاهیلع و  بلاـطیبا  نـب  یلع  درک و  راذـگاو  ادـخ  لوـسر  هـثرو  هـب  ار  كَدَـف »  » دیــسر تفـالخ  هـب  رمع  هـکنآ  زا  سپ  . 1
اهیلع همطاف  ترـضح  هب  ار  نآ  دوخ  تایح  ناـمز  رد  ادـخ  لوسر  هک  تفگیم : مالـسلاهیلع  یلع  دـندرک . فـالتخا  نآ  رد  بلطملادـبع 
عازن مشابیم . ترـضح  نآ  ثراو  نم  دوب و  ادـخ  لوسر  کلم  نیا  تفگیم : هدرکن  لوبق  ار  بلطم  نیا  سابع  تسا و  هدیـشخب  مالـسلا 

رتهاـگآ دوخ  تیعقوـم  نأـش و  هب  امـش  تفگ : هدرک و  يراد  دوـخ  دـنک  مکح  ود  نآ  نیب  هکنیا  زا  يو  دـندرک  حرطم  رمع  دزن  ار  دوـخ 
یلا هحفص 3  دلج 5 ، سمخلا ، ضرف  باب  ریسلا  داهجلا و  باتک  يراخب  حیحص  هب  دینک  هعجارم  مدرک . راذگاو  امش  هب  ار  نآ  نم  دیتسه 
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تروص هب  ار  يراـخب  ثیدـح  يو  هحفـص 11 ، دـیبع ، وبا  فیلات  لاومالا  ءیَفلا و  ِمکُح  باب  ریـسلا  داهجلا و  باـتک  ملـسم  حیحـص  ، 10
خیرات هحفص 335 ، دلج 4 ، ریثک  نبا  ریسفت  هحفص 343 ، دلج 6 ، نادلبلا ، عمجم  هحفص 299 ، ، 6 دلج یقهیب ، ننس  تسا ، هدروآ  مامتان 

ِلثم باب ، نیا  ثیداحا  هب  هدـش  دراو  ياهداریا  تالاکـشا و  هب  ام  هحفص 166 . دـلج 7 ، سورعلا ، جات  هحفص 288 و  دـلج 5 ، ریثک ، نبا 
نیب نینمؤملاریما ! يا  تفگ : رمع  هب  سابع  هک  هدمآ  ملسم  حیحص  رد  هک  یترابع  ای  مالسلا و  امهیلع  یلع  سابع و  نیب  یلایخ  عازن  لصا 

بلاط یبا  نب  یلع  اب  سابع  هک  تفریذپ  دوشیم  ًاعقاو  ایآ  میرادـن . يراک  نک !! تواضق  نئاخ ، ِراکبیرف  راکهنگ و  يوگغورد  نیا  نم و 
رد هک  ار  یتایآ  رگید  تشاد و  ار  ریهطت  هیآ  دوخ  يور  شیپ  رد  هکنیا  اب  دنک ؟ راتفر  هنوگ  نیدب  رهطم  كاپ و  نادناخ  گرزب  اقآ و  نآ 
اب دنامیم و  یقاب  یـشزرا  ردق و  هچ  سابع  يارب  تروص  نیا  رد  تسنادیم !؟ ار  همه  دوب و  هدش  لزان  راوگرزب  نآ  نأش  رد  دیجم  نآرق 
هک درک  رداص  سابع  يارب  ناوتیم  یمکح  هچ  رگید  مالسلاهیلع  یلع  هرابرد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  شیامرف  نتفرگ  رظن  رد 

سک ره  و  هدرک ، بس  ار  دـنوادخ  دـنک ، بس  ارم  سک  ره  تـسا و  هدرک  بـس  ارم  دـهد ) مانـشد   ) دـنک بـس  ار  یلع  سک  ره  دوـمرف :
هّزنم و اوران  ياهتبـسن  هنوگ  نیا  زا  ار  سابع  بانج  ام  دنگوس  ادخ  هب  هن  دنکفایم . منهج  شتآ  هب  تروص  هب  ار  وا  دنک ، بس  ار  دنوادخ 

نآ هدرک  لعج  سابع  لوق  زا  ار  نیغورد  ثیداحا  نیا  دننک  بس  ار  مالسلاهیلع  یلع  دنتساوخیم  نانآ  هک  مینادیم  نینچ  مینادیم و  اّربم 
ناـهنپ ناشیاههنیـس  رد  هک  ار  ییاـهتداسح  اـههنیک و  دـنوادخ  دـنداد . رارق  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  هب  ییوگازـسان  يارب  يرذـگهر  ار 

، نامثع تفالخ  نامز  رد  . 2 درب . دنوادخ  هاگشیپ  هب  دیاب  ار  تیاکش  هوکش و  دنادیم و  یبوخ  هب  دندرکیم  راکـشآ  ار  هچنآ  دناهدرک و 
هحفص 301 دلج 6 ، یقهیب ، ننس  رد  هکنانچ  دروآ ، رد  فرصت  هب  داد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  كَدَف » ، » نامثع روتسد  هب  مکح  نب  ناورم 

ثلث ناـفع و  نب  ناـمثع  نب  رَمُع  هب  ار  رگید  ثلث  مکح و  نب  ناورم  هب  ار  كَدَـف »  » ثلث دوخ ، تفـالخ  ناـمز  رد  هیواـعم  . 3 تسا . هدمآ 
ناورم تفالخ  نامز  ات  کلم  نیا  دوب . مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  میـسقت  نیا  داد و  دیزی  شرـسپ  هب  ار  مّوس 

نب رمع  شرـسپ  هب  وا  دیـشخب و  زیزعلادبع  شرـسپ  هب  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  ناورم  دوب و  نانآ  تسد  رد  هنوگ  نیمه  هب  مکح  نب 
هلمج زا  كَدَـف »  » اـنامه تفگ : هدرک و  داریا  ياهبطخ  دیـسر ، تفـالخ  هب  زیزعلا  دـبع  نـب  رمع  هکیماـگنه  . 4 درک . راذگاو  زیزعلا  دـبع 

همطاف دنتشادن . یششوک  هدرکن و  یگنج  نآ  رب  یبایتسد  هار  رد  ناناملسم  داد و  صاصتخا  دیشخب و  شلوسر  هب  دنوادخ  هک  دوب  یلاوما 
راذـگاو وت  هب  مناوتیمن  زین  نم  یهاوخب و  نم  زا  تسیاـبیمن  وت  دومرف : ترـضح  درک . تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  ار  نآ  مالـسلا  اـهیلع 

نامثع رمع ، رکبوبا ، هک  دعب  دیشخبیم  دندشیم  بوسحم  لیبسلا ) نبا   ) هدنام هار  رد  هک  یناسک  هب  ار  نآ  دمآ  رد  ترـضح  دعب  و  منک .
تموکح هب  هک  هیواعم  دـنداد . صاصتخا  دوب  هداد  رارق  ادـخ  لوسر  هک  يدروم  نامه  هب  ار  نآ  دندیـسر  تموکح  هب  مالـسلاهیلع  یلع  و 

زا دیسر ، تموکح  هب  هک  دیلو  دیسر ، نامیلس  دیلو و  نم و  هب  دعب  داد و  کلملادبع  هب  مردپ و  هب  ناورم  دیشخب و  ناورم  هب  ار  نآ  دیسر 
نم تساوخرد  اب  ود  نآ  دـهدب . نم  هب  ار  شمهـس  هک  متـساوخ  نامیلـس  زا  نینچمه  دـشخبب . نم  هب  كَدَـف »  » زا ار  شمهـس  متـساوخ  وا 

هب ار  نآ  نیاربانب  مرادیم ، تسود  لاـم  نیا  زا  شیب  مراد  هک  ار  یلاوما  رگید  نم  دـندرک و  راذـگاو  نم  هب  ار  دوخ  مهـس  هدرک ، تقفاوم 
ترـضح نادنزرف  تسد  رد  كَدَف » ، » زیزعلا دـبع  نب  رمع  تموکح  نارود  رد  . 5 ( 187 . ) مدرک راذـگاو  دوب  لصا  رد  هک  يدروم  نیمه 

ناورم ینب  نیب  هیما  ینب  تفالخ  نایاپ  ات  تفرگ و  نانآ  زا  دیـسر ، تموکح  هب  کـلملا  دـبع  نب  دـیزی  هک  دـعب  دوب و  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 
نینمؤملاریما یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هَّللادبع  هب  ار  نآ  دیسر  تموکح  هب  حافس  سابعلا  وبا  هکیماگنه  . 6 تشگیم . تسد  هب  تسد 

رسپ يدهم  . 8 تفرگ . سپ  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  دـالوا  زا  ار  نآ  دیـسر  تفـالخ  هب  یقیناود  روصنم  رفعج  وـبا  هک  دـعب  . 7 دینادرگرب .
ارهز ترـضح  نادـنزرف  زا  ار  نآ  شردارب  يدـهم و  نب  یـسوم  . 9 دینادرگرب . مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نادنزرف  هب  یـسابع  روصنم 

مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  نادـنزرف  هب  ار  نآ  لاس 210  رد  نومأـم  . 10 دوب . سابع  ینب  تسد  رد  نومأم  تفـالخ  ناـمز  اـت  دـنتفرگ و 
تیعقوم و هب  هجوت  اـب  نومأـم  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اـنامه  دـعب ، اـما  تشون : نینچ  هنیدـم  رد  دوخ  یلاو  رفعج  نب  مَُثق  هب  هدـنادرگرب ،

ّتنس هب  هک  تسا  درف  نیرت  هتسیاش  دراد ، ترضح  نآ  هب  تبسن  هک  ییدنواشیوخ  ادخ و  لوسر  ینیشناج  ادخ و  نید  هب  تبسن  هکیماقم 
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دروم هک  ار  سک  ره  دشخبب و  وا  هب  هدرک ، یششخب  ترـضح  نآ  هک  سک  ره  هب  ددنبب . راک  هب  ار  وا  تاروتـسد  هدرک ، لمع  ادخ  لوسر 
رد وا  هب  تسادخ و  اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يرادهگن  قیفوت و  دـهد . رارق  هقدـص  اطع و  نآ  دروم  هداد ، رارق  دوخ  هقدـص  قدـصت و 

« كَدَف  » مالسلا اهیلع  همطاف  شرتخد  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  دراد . لیامت  تبغر و  تسوا  هب  برقت  بجوم  هک  هچنآ 
نآ رد  یفالتخا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نادناخ  نیب  رد  هک  دوب ، ياهدش  هتخانش  راکشآ و  رهاظ و  راک  کی  نیا  هدیـشخب و  ار 

نینچ نومأم  نینمؤملاریما  تهج  نیا  زا  دندوب  نآ  ناهاوخ  یعدم و  دنتـشاد  تیولوا  نآ  هب  تبـسن  هک  یناسک  هتـسویپ  و  تشادـن ، دوجو 
و قح ، هماقا  قیرط  زا  ادـخ  هب  برقت  رطاخ  هب  و  دـنادرگرب ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  لوسر  ترـضح  هثرو  هب  ار  نآ  هک  دـید  حالص 
. دنادرگ کیدزن  ناشیا  هب  ار  دوخ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  روتـسد  رما و  ذیفنت  اب  دنک و  راذگاو  نانآ  هب  یهلا ، تلادع  يارجا 
زا سپ  ینید   ) مسارم مامت  رد  رگا  هک  دوش ، طبض  تبث و  بلطم  نیا  شناگدنیامن  ياههدنورپ  نیواود و  رد  هک  داد  روتسد  تهج  نیا  زا 
نآ زا  ياهدـعو  هبه و  ای  هتفرگیم و  ياهقدـص  ادـخ  لوسر  زا  سک  ره  هک  دـندزیم  داـیرف  مَّلَـس ) َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  تلحر 

اهیلع همطاف  نانآ  همه  نیب  رد  دریذپیم ، ماجنا  هدش  هداد  وا  هب  هک  ياهدعو  هدش ، هتفریذپ  شلوق  دنک ، يروآ  دای  دیایب و  هتشاد  ترـضح 
درف نیرتهتسیاش  نیرتراوازس و  دوب ، هداد  رارق  وا  يارب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هچنآ  رد  شراتفگ  شریذپ  يارب  مالـسلا 
ادخ لوسر  رتخد  همطاف  ناثراو  هب  ار  كَدَف » : » هک تسا  هتـشون  يربط  كرابم  شیوخ  هدـنیامن  هب  نومأم )  ) نینمؤملاریما تفریم . رامـشب 

دّمحم هب  ار  نآ  و  دـنادرگ ، زاب  رگید  ياهزیچ  تّالَغ و  ناگدرب و  زا  نآ  هب  طوبرم  قوقح  همه  اهزرم و  دودـح و  مامت  اب  مالـسلا  امهیلع 
نب یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  نیـسح  نب  ییحی  نب 
رظن يأر و  زا  ار  بـلطم  نـیا  دــنک . میلــست  تـسا ، هداد  رارق  لاوـما  نـیا  تسرپرــس  یلوـتم و  ار  رفن  ود  نآ  نینمؤـملاریما  هـک  بلاـطیبا 

وت دزن  رد  هک  یناـسک  هب  هتـسناد و  شلوسر  وا و  هب  برقت  رد  يدـنوادخ  قیفوت  شتعاـط و  رد  يدـنوادخ  ماـهلا  نومأـم و  نینمؤـملاریما 
دروم رد  رامگب و  راک  هب  ینکیم  رومأم  ار  يربط  كرابم  هک  يرما  نامه  هب  ار  هَّللادبع  نب  دّمحم  ییحی و  نب  دّمحم  نک و  مالعا  دنتسه 

رخآ هب  هدـنام  زور  ود  هبنـشراهچ  زور  رد  همان  نیا  مالـسلا . هَّللا و  ءاش  نا  نک . کـمک  اـهنآ  هب  اـجنآ  تـالغ  یناوارف  یناداـبآ و  ریمعت و 
زا شیپ  تلاح  نامه  هب  كَدَف  داد  روتـسد  دیـسر ، تفالخ  هب  هَّللا  یلع  لکوتم  هک  یماگنه  . 11 هدش . هتشون  يرجه  لاس 210  هدعقلايذ 

دقع هحفص 48  دلج 3 ، یبوقعی ، خیرات  هحفـص 41 و 39  يِرُذالَب  فیلات  نادلبلا  حوتف  دینک : هعجارم  ریز  ياهباتک  هب  ددرگ . رب  نومأم 
دراد یفیرحت  اجنیا  رد  يو  هک   ) هحفص 200 دلج 9 ، ریثک ، نبا  خیرات  هحفص 344  دلج 6 ، نادلبلا ، مجعم  هحفص 323  دلج 2 ، دیرفلا ،

، ءافلخلا خیرات  هحفص 103  دـلج 4 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  تسین ). هقباـسیب  وا  زا  تاـفیرحت  هنوگ  نیا  مه  نادـنچ  هک 
رد هک  اهتشگرب  در و  نیا  مامت  هحفص 1211 . دلج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  هحفص 510 و  دلج 3 ، برعلا ، لئاسر  ةرهمج  هحفص 154  یطویس ،

ینیما همّالع  مالک  اجنیا  رد  دشابیم . داضت  رد  درک  لقن  هفیلخ  هک  ّتنـس  باتک و  اب  بسانتمان  ثیدح  نآ  اب  هتفرگ  ماجنا  تفالخ  نارود 
رثکا تسا : هدمآ  نینچ  لکوتم  زا  دـعب  كَدَـف »  » نایرج یلاوعلا  كَدَـف و  باتک  رد  ( 188 . ) دش مامت  ریدـغلا  فیرـش  باتک  رد  هللا  همحر 

هچ تسد  رد  لکوتم  دنزرف  رـصتنم »  » نامز رد  كَدَف  هک  دناهدشن ، رکذتم  دـناهدرکن و  رکذ  ار  لکوتم  زا  دـعب  كَدَـف »  » يارجام خـیراوت 
. دنادرگرب همطاف  نادنزرف  هب  ار  كَدَـف  رـصتنم ،» : » هک دـناهدرک  حیرـصت  هلأسم  نیا  هب  ( 190  ) یبـهذ و  ( 189  ) يدوعسم طقف  دوب ، یـسک 

همطاف نادنزرف  هب  ار  نآ  هرابود  ردتقم »  » هدش هتفگ  تفرگ و  سپ  ار  نآ  یفَتکُم »  » درک و در  ار  نآ  دضتعم » : » دـسیونیم یـسلجم  همّالع 
همطاف نادنزرف  هب  ار  نآ  یـضارلا »  » هفیلخ نآ  زا  دعب  و  دیوگیم … : كَدَف »  » خیرات زا  دـعب  رفظم  ماما  و  ( 191 . ) دنادرگرب مالسلا  اهیلع 

« یضارلا  » هفیلخ نامز  هک  يرجه  لاس 322  ات  رکبوبا  ناـمز  ینعی  يرجه  لاس 11  زا  كَدَف »  » هک دهدیم  ناشن  خـیرات  ( 192  ) دنادرگرب
دُعب نآ  هک  هتـشاد ، یـسایس  دـُعب  کـی  كَدَـف »  » هک دـهدیم  ناـشن  تسا و  هتفرگ  رارق  عازن  دروم  هشیمه  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  هدوب ،

حالـص تقو  ره  و  دـنتفرگیم ، راـیتخا  رد  ار  نآ  ءاـفلخ  هدرکیم ، مکح  تسایـس  تقو  ره  تـسا . هدوـب  نآ  يداـصتقا  لـئاسم  زا  رتـمهم 
(193 . ) دندنادرگیم رب  همطاف  نادنزرف  هب  ار  نآ  دنتسنادیم 
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نومأم نامز  رد  كَدَف »  » رما رد  ءاملع  يرفن  رازه  هسلج  لیکشت 

، یـسابع هفیلخ  نومأم  نامز  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دالوا  زا  ياهدـع  دـیامرفیم : سوواط  نب  دّیـس  اسراپ ، دنمـشناد 
تسد زا  ار  نآ  رکبوبا  هدوب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ناشردام  زا  یلاوع  كَدَف و  هک  دنتفگ : وا  هب  هدرب ، يو  دزن  ار  كَدَف »  » ناتـساد

زا رفن  تسیود  نومأم  دـنادرگ . زاب  ار  ناشیا  قح  هدرک  عفد  نانآ  زا  ار  متـس  نیا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  تسا و  هتفرگ  قحاـن  هب  ترـضح  نآ 
ار یتسار  تقادص و  تقیقح ، قح ، دروم ، نیا  رد  هک  درک ، دیکا  شرافس  نانآ  هب  هدرک و  راضحا  ار  طاقن  رگید  زاجح و  قارع و  ياملع 

ثیداحا تساوخ  اهنآ  زا  هدرک  وگزاب  دندوب  هتفگ  وا  هب  همطاف  ناثراو  هک  ار  یبلاطم  و  دـننادرگ ، رب  شبحاص  هب  ار  تناما  هتفرگ ، رظن  رد 
یثیداحا نمض  رد  باَّتَع  نب  رِْـشب  يدقاو و  دیلو و  نب  ریـشب  هلمج : زا  نانآ  زا  يدایز  هدع  دننک . نایب  دنراد  دروم  نیا  رد  هک  ار  یحیحص 

نیدنچ رَْبیَخ ، حتف  زا  سپ  ترضح  نآ  هک  دندرک  لقن  دیسریم ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هب  هباحص ، قیرط  زا  شدنس  هک 
ِتآ َو  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  دروآ  ار  هیآ  نیا  هدش ، لزان  ترضح  نآ  رب  لیئربج  داد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  دوهی  ياهاتـسور  زا  اتـسور 

همطاـف یبرقلا » اذ  : » تفگ لـیئربج  تسیچ ؟ شقح  و  تسا ؟ یـسک  هچ  یبرقلا » اذ  : » دیـسرپ لـیئربج  زا  ترـضح  ( 194 « ) هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ 
ات نامز  نآ  زا  دیشخب . وا  هب  زین  ار  ( 195  ) یلاوع يدنچ  زا  سپ  درک و  اطع  وا  هب  ار  كَدَف  ترـضح  نک . راذگاو  وا  هب  ار  كَدَف » ، » تسا
اب مدرم  تعیب  ندمآ و  راک  يور  زا  سپ  رکبوبا  دیسر . همطاف  هب  نآ  عفانم  دیاوع و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلحر  ماگنه 

تبحص وا  اب  دروم  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تفرگ . وا  زا  ار  اهنآ  هدرک ، يریگولج  یلاوع  كَدَف و  رد  فرـصت  زا  ار  ترـضح  نآ  وا ،
ار وت  هدیـشخب ، وت  هب  ادخ  لوسر  هک  هچنآ  زا  نم  داد : خساپ  رکبوبا  تسا . هدیـشخب  نم  هب  مردـپ  هتـشاد و  قلعت  نم  هب  اهنیا  تفگ : هدرک 

ماجنا هتخاس و  فقوتم  ار  راک  نیا  هک  تساوخ  وا  زا  رمع  دهدب . وا  هب  هتشون  يدنـس  دروم  نیا  رد  تفرگ  میمـصت  نیاربانب  منکیمن . عنم 
يارب تساوـخ  ترـضح  زا  رکبوـبا  نک . هنّیب  دـهاش و  ياـضاقت  هدرک ، اـعدا  هک  هچنآ  هب  تبـسن  وا  زا  تسا ، نز  کـی  وا  تفگ : دـهدن و 
یفرعم دوهـش  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هارمه  هب  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  نَْمیَا و  مُا  مه  ناشیا  درواـیب . دـهاش  دوخ  ياـعدا 

نیا تلع  هدمآ ، رکبوبا  دزن  دیسر ، رمع  هب  ربخ  نیا  تشون ، ار  كَدَف »  » دنس رکبوبا  دنداد . تداهـش  بلطم  نیا  رب  یگمه  نانآ  و  دندرک ،
یبا نب  یلع  تسا و  نز  کی  همطاف  تفگ : تخاس و  دوبان  هتفرگ و  وا  زا  ار  همان  يو  تفگ ، وا  هب  ار  ناتساد  رکبوبا  دیـسرپ ، وا  زا  ار  راک 

. داد رثا  بیترت  دـشاب  نیب  رد  يدرم  هکنیا  نودـب  نز  ود  تداهـش  هب  ناوتیمن  دـهدیم و  رظن  دوخ  عفن  هب  وا  دـشابیم ، شرهوـش  بلاـط 
هب زج  نانیا  هک  درک ، دای  دـنگوس  اـتکی  دـنوادخ  هب  ترـضح  تفگ : ار  رمع  هیرظن  هداد ، ماـغیپ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هب  رکبوبا 

. دهد تداهـش  دوخ  عفن  هب  دهاوخن  هک  روایب  ار  يدهاش  اما  یـشاب ، وگتـسار  وت  دیاش  تفگ : رکبوبا  دناهدادن . تداهـش  یتسار  یتسرد و 
نآ دنشابیم ؟ تشهب  لها  نَْمیَا  مُا  سیمع و  رتخد  ءامسا  دومرفیم : هک  دیاهدینشن  ادخ  لوسر  مردپ  زا  رفن  ود  امـش  ایآ  دومرف : ترـضح 
زا هلان  هیرگ و  لاح  اب  ترضح  دنهد ؟ یهاوگ  غورد  لطاب و  هب  دنتـشهب ، لها  هک  ینز  ود  دوشیم  ایآ  دومرف : ترـضح  يرآ . دنتفگ : ود 
وا هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  هک  داد  ربـخ  نم  هب  مردـپ  تفگیم : و  دزیم ، ادـص  ار  شردـپ  هک  یلاـح  رد  هدـمآ  نوریب  ناـنآ  دزن 
رب رفن  ود  نآ  هک  درک  تیصو  دش و  رامیب  ترـضح  يدنچ  زا  سپ  درک . مهاوخ  تیاکـش  وا  هب  رفن  ود  نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب  مدنویپیم .

. دـندرک نفد  هنابـش  ار  وا  سابع  یلع و  ترـضح  و  تفگن ، ینخـس  نانآ  اب  هتفرگ ، هرانک  ود  نآ  زا  تافو  ماگنه  اـت  و  دـنرازگن ، زاـمن  وا 
تفگ و نانآ  هب  ار  لاح  حرش  راضحا و  ار  ناهیقف  نادنمـشناد و  زا  رفن  رازه  رگید  زور  هدرک ، صخرم  دوخ  سلجم  زا  ار  هدع  نآ  نومأم 

ياهدع دندش . میـسقت  هورگ  ود  هب  سپـس  هتخادرپ و  لادـج  ثحب و  هب  رگیدـکی  اب  نانآ  هدرک ، شرافـس  ار  نانآ  ادـخ  زا  سرت  اوقت و  هب 
هب درک ، دای  همطاف  هک  يدنگوس  اما  درادن . يرثا  وا  تداهـش  نیا ، رب  انب  دـهدیم و  تداهـش  دوخ  عفن  هب  هشیمه  رهوش  ام  رظن  هب  دـنتفگ :

تباث ار  یمکح  دنگوس  هارمه  هب  تداهـش  ام ، رظن  هب  دـنتفگ : رگید  هورگ  دـنکیم . تباث  ار  وا  ياعدا  رگید ، ِنز  ود  نآ  تداهـش  هارمه 
ترـضح تداهـش  نیاربانب ، تسا ، هداد  تداهـش  دوخ  عفن  هب  هک  میتسین  دـقتعم  ام  تسا و  تجح  ام  دزن  رد  جوز  تداهـش  اما  دـنکیمن ،
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فالتخا رگیدـکی  اب  شتامدـقم  رد  هکنیا  اـب  هورگ  ود  ره  هیرظن  هجیتن  دـشابیم . مکح  ِتبثُم  نز  ود  تداهـش  اـب  هارمه  مالـسلاهیلع  یلع 
هک تساوخ  نانآ  زا  نومأم  یهاوخ ، رظن  نیا  ناـیاپ  زا  سپ  دـشابیم . مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  کـلم  یلاوع  و  كَدَـف »  » هک دوب  نآ  تشاد ،

هدـمآ نومأم  هلاسر  رد  هک  دـندرک  وگزاب  ار  ترـضح  نآ  زا  يددـعتم  لیاضف  نانآ  دـننک . وگزاب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  لـئاضف  زا  ياهمش 
مرکا ربمایپ  شردپ ، زا  ار  یتایاور  زین  نانآ  دنروایب و  یتایاور  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  لئاضف  رد  هک  تساوخ  نانآ  زا  سپـس  تسا .

زا یثیداحا  زین  هنیمز  نیا  رد  دیـسرپ ، نانآ  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  نَْمیَا و  مُا  هراـبرد  دـندناوخ . هنیمز  نیا  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
دش دقتعم  ای  تفگ و  ناوتیم  ایآ  تفگ : نومأم  دنـشابیم . تشهب  لها  زا  ود  نآ  هک  دندرک ، تیاور  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 
هک نیا  اب  دـهد  یهاوگ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  عفن  هب  غورد  هب  تهجیب و  يراک ، زیهرپ  دـهز و  نآ  اـب  مالـسلاهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک 

مکح تشاد ، هک  یلـضف  ملع و  همه  نآ  اـب  وا  هک  تفگ : ناوـتیم  اـیآ  و  دناهدوتـس ؟ لـئاضف  نـیا  نتـشاد  هـب  ار  وا  شلوـسر  دـنوادخ و 
نآ اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دوش  هتفگ  هک  تسا  زیاج  ایآ  و  تسا ؟ هداد  تداهـش  هتفر و  همکحم  هب  لهج  يور  زا  و  هتـسنادیمن ،

يزیچ دیدرک ) تیاور  هک  هنوگ  نادـب   ) تسا تشهب  لها  نانز  يوناب  نایناهج و  نانز  يوناب  وا  هکنیا  اب  تشاد و  هک  یتمـصع  تراهط و 
ای و  دنک ، دای  دنگوس  اتکی  دنوادخ  هب  بلطم  نیا  رب  و  دراد ؟ اور  متس  ناناملـسم  همه  هب  اعدا  نیا  رد  هتـشادن و  قلعت  وا  هب  هک  دهاوخب  ار 

داریا نعط و  دنشابیم ؟ تشهب  لها  زا  ود  نآ  هک  نیا  اب  دناهداد ، تداهش  غورد  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  نَْمیَا و  مُا  مییوگب : هک  تسا  زیاج 
تسا هزنم  كاپ و  دنوادخ  تسوا . نید  رد  یشیدناژک  داحلا و  ادخ و  باتک  رب  داریا  نعط و  وا  ناهاوگ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  رب 
تیاور ناشدوخ  هک  درک  جاجتحا  ثحب و  یثیدـح  نامه  هب  نانآ  اب  نومأم  سپـس  تسا . هدـش  رکذ  هک  دـشاب  نینچ  ناتـساد  هیـضق و  هک 

یسک ره  دومرف : نینچ  دز و  دایرف  مدرم  نیب  رد  دنلب  يادص  هب  لوسر  ترضح  تلحر  زا  سپ  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  دندوب ، هدرک 
ترضح دندش . عمج  ترـضح  دزن  ياهدع  دریگب ، نم  زا  دیایب و  دراد ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  ياهدع  ای و  بلط  هک 

رضاح هَّللادبع  نب  ریرج  داد . رد  ادن  هنوگ  نادب  زین  رکبوبا  داد . نانآ  هب  دنتفگ  هک  هچ  نآ  ره  دهاوخب ، يدهاش  هنّیب و  اهنآ  زا  هکنیا  نودب 
هنیب و وا  زا  هکنیا  نودـب  زین  رکبوبا  تسا . راـک  بلط  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  ییاـهزیچ  هک  دـیدرگ  یعدـم  هدـش 

هدعو وا  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  تفگ : هدمآ و  رکبوبا  دزن  زین  هَّللادبع  نب  رباج  داد . وا  هب  ار  اهنآ  دهاوخب  يدهاش 
رباج زا  هکنیا  نودب  هتـشادرب  ار  اهنآ  زا  تشم  هس  رکبوبا  دیـسر ، نیرحب  لام  هک  یماگنه  دهدب . وا  هب  تشم  هس  نیرحب  لاوما  زا  هک  هداد 

رد نیحیحـصلا » نیب  عمجلا   » رد ار  ثیدح  نیا  يدیمح  دیوگ : دومحملادبع  دیـشخب . وا  هب  دـنک  تساوخرد  يدـهاش  هنّیب و  هَّللادـبع ، نب 
ربارب ود  تفگ : رکبوبا  تسات . دصناپ  مدید  مدرمش ، نم  تفگ : رباج  هک ، هدرک  رکذ  هدروآ و  رباج  دنسم  زا  ملـسم ، دارفإ  زا  مهن  ثیدح 

نب ریرج  هزادـنا  هب  شناهاوگ  دوهـش و  همطاف و  ایآ  تفگ : هدرک و  بجعت  رما  نیا  زا  نومأم  دـنیوگ : نومأـم  هلاـسر  ناـیوار  ریگب . ار  نآ 
يور شیپ  جح  مسوم  رد  هک  داد  روتـسد  هداتـسرف ، ار  هلاسر  نیا  ياههتـشون  سپ  دنتـشادن !؟ شزرا  نانیا  دزن  هَّللادبع  نب  رباج  هَّللادبع و 

ار نآ  ات  هدرپس ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  ییحی  نب  دّمحم  هب  ار  یلاوع  و  كَدَف »  » و دوش ، هدناوخ  مدرم  همه 
(196 . ) دنک میسقت  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترضح  هثرو  نیب  ار  نآ  دمآ  رد  عفانم و  هدرک  دابآ 

؟ دنادرگنرب ار  كَدَف »  » دوخ تموکح  نامز  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ارچ  مهدزای : لاؤس 

: تموکح يرادمامز و  نامز  رد  یتح  ناشیا ، هّیقت  . 1

نآ هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  زا  ياهبطخ  رد  هللا  همحر  ینیلک  خیـش  ترـضح : نآ  تاشیامرف  رد  كَدَف »  » ندنادرگنرب تلع 
یَّلَـص ِهَّللا  َلوُسَر  اهِیف  اوَُفلاخ  ًالامْعَا  یْلبَق  ُةالُولا  ْتَلِمَع  ْدَق  لاقَف : ِهتَعیِـش  َو  ِهتَّصاخ  َو  ِهْتَیب  ْنِم  ٌسان  َُهلوَح  َو  هِهْجَِوب  َلَْبقَا  َُّمث  دومرف : ترـضح 
ِینعَی اهِعِـضاوَم  ِیلإ  اُهْتلَّوَح  َو  اـهِکَْرت  یلَع  َساـّنلا  ُْتلَمَح  َْول  َو  ِهتَّنُِـسل . َنیرِّیَغُم  هِدـْهَِعل ، َنیـِضقان  ِهفـالِِخل ، َنیدِّمَُعتُم  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
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َقَّرَفََتل مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ِلوُسَر  ِدْهَع  ِیف  َْتناک  ام  ِیلإ  َو  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ْتَرِّیُغ  ِیتَّلا  َلامْعَْألَا 
یَّلَـص هَّللا  ِلوُسَر  ِۀَنُـس  َو  َّلَجَوَّزَع  هَّللا  ِباتِک  ْنِم  ِیتَمامَأ  َضْرَف  َو  ِیلْـضَف  اُوفَرَع  َنیذَّلا  ِیتَعیِـش  ْنِم  ٌلِیلَق  وأ  يِدْحَو  یْقبأ  یّتَح  يِْدنُج ، یِّنَع 

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ُلوُسَر  ِهِیف  َعَضَو  يِذَّلا  ِعِضْوَْملا  یلِإ  ُُهتْدَدَرَف  مالَّسلا ، ِهیَلَع  َمیِهاْربِإ  ِماقَِمب  ُتْرَمَأ  َْول  ُْمتیَأَرَأ  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
ْنأ ال َساّنلا  ُتْرَمَأ  دََقل  هَّللا  و َ  یِّنَع . اُوقَّرَفََتل  ِهَّللاَو  ًاذِا  مالـسلا …  اهیلع  هَمِطاف  ِِۀثَرَو  یلِإ  ًاکَدَـف  ُْتدَدَر  َو  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مَّلَس 
ای یِعَم : ُِلتاُقی  ْنَّمِم  يِرَکْـسَع  ِلْهَأ  ُضَْعب  يداَنَتَف  ٌۀَـعِْدب ، َِلفاوَّنلا  ِیف  ْمُهَعاِمتْجإ  َّنأ  ْمُُهتْمَلْعَأ  َو  ٍۀَـضیِرَف ، ِیف  ّالِإ  َناـضِمَر  ِرْهَـش  ِیف  اوُعِمَتْجی 

(197 …  ) يِرَکْـسَع ِِبناج  ِۀـیِحان  ِیف  اوُرُوثی  ْنَأ  ُْتفِخ  ْدََـقل  َو  ًاَعُّوَطَت  َناضِمَر  ِرْهَـش  ِیف  ِةالَّصلا  ِنَع  اناْهنی  َرَمُع ، ُۀَّنُـس  ْتَرَّیَغ  ِمالْـسِإلا  َلْهَأ 
نم زا  شیپ  نارادمامز  دومرف : دندوب  وا  نایعیـش  ناصوصخم و  نادناخ و  زا  یعمج  وا  درگ  هک  یلاح  رد  درک و  نارـضاح  هب  يور  سپس 

شور دنتسکش و  ار  وا  نامیپ  دندیزرو و  تفلاخم  دّمعت  هار  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  اب  اهنآ  رد  هک  دندرک  ییاهراک 
اهنآ و  ار ) ادخ  لوسر  زا  سپ  هتفای  رییغت  ياهتنـس  ینعی   ) دننک كرت  ار  اهنآ  هک  مدرکیم  راداو  ار  مدرم  رگا  هک  دنتخاس ، نوگرگد  ار  وا 

مفارطا زا  منایرکـشل  منادرگرب ، دوـب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوـسر  ناـمز  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  هب  دوـخ و  یلبق  تیعـضو  هب  ار 
يادخ باتک  زا  ارم  تماما  بوجو  تلزنم و  ردق و  هک  منایعیـش  زا  یکدنا  دادعت  اهنت  ای  مدنامیم و  سکیب  اهنت و  دـندشیم و  هدـنکارپ 
روتـسد رگا  هک  دـینکیمن  رکف  ایآ  دـندنامیم . یقاب  مرانک  رد  دـندوب  هتخانـش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  ّتنـس  لاـعتم و 

اهیلع ارهز  ترـضح  هثرو  هب  ار  كَدَـف  دـنهد و  رارق  دوب ، هداهن  اجنآ  رد  ار  نآ  ادـخ  لوسر  هک  ییاـج  ناـمه  هب  ار  میهاربا  ماـقم  مدادیم 
زا مدرم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندومرف .) هاگنآ  دندرمـش و  ار  یلبق  ياـفلخ  ياهتعدـب  زا  دروم  ترـضح 27  اجنیا  رد   …  ) دننادرگرب مالـسلا 

تعامج رد  بجاو  زاـمن  يارب  زج  ناـضمر  هاـم  رد  هک  مداد  روتـسد  مدرم  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندشیم ، قرفتم  هدـنکارپ و  نم  نوماریپ 
دندـیگنجیم نم  باکر  رد  هک  منایرکـشل  زا  یخرب  تسا ، تعدـب  ندـناوخ  تعامج  هب  ار  هلفان  زامن  هک  مدرک  مـالعا  و  دـنوشن ، رـضاح 

زا حانج  کی  هک  مدیـسرت  و  دـننکیم . یهن  ناضمر  هام  رد  یبحتـسم  زاـمن  زا  ار  اـم  تفاـی ، رییغت  رمع  ّتنـس  ناناملـسم  يا  دـندز ، داـیرف 
یعَُّدی ْنأ  ُهَرْکَی  َناک  دندومرف … : قاحسا  نب  دّمحم  باوج  رد  مالسلاهیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  دنرادرب …  بوشآ  هب  رس  منایرکشل 

رمع رکبوبا و  فلاخم  وا  هک  دوشب  اعدا  ناشیا  هیلع  رب  هک  دنتشاد  تهارک  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  ( 198 . ) ٍرَمُع َو  ٍرَکب  ِیبَأ  ُۀََفلاُخم  ِهیَلَع 
دنکن لاکشا  یسک  دسیونیم : هنیمز  نیا  رد  زین  هللا  همحر  یسوط  خیش  و  تسا . هدوب  ترضح  دیدش  رایسب  هیقت  هناشن  نیا  دنکیم و  لمع 

هثرو شنابحاص ، هب  ار  كَدَف » ، » تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  دیـسر و  تموکح  هب  هک  ینامز  دوب ، مزال  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رب  هک 
تبسن هک  تسا  يزیچ  نامه  بلطم  نیا  هب  مادقا  مدع  تلع  اریز  دومنن . راک  نیا  هب  مادقا  یلو  دنک ، راذگاو  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

هراب نیا  رد  لیـصفت  روط  هب  يدراوم  رد  رـصتخم و  روط  هب  هتـشذگ ، رد  ام  هک  تشاد  دوجو  بلطم  هیقب  رد  نانآ  ياوران  ماکحا  ذیفنت  هب 
تخس هیقت  طیارش  رد  اما  دمآیم ، رامش  هب  ناناملـسم  هفیلخ  ارهاظ  دوب و  ترـضح  نآ  تسد  رد  روما  مامز  هکنیا  اب  هک  میدرک ، تبحص 
طسوت كَدَف »  » دادرتسا مدع  رب  لیلد  زین  یـضترم  دّیـس  (. 199  ) دوبن زاب  اهراک  هنوگ  نیا  رد  ترـضح  تسد  مه  نادـنچ  دربیم و  رـس  هب 

یلع ترـضح  هیقت  هرابرد  و  ( 200  ) دـننادیم هیوق  هیقت  ار ، اهتعدـب  رییغت  زا  ترـضح  ندرک  يراد  دوخ  مالـسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما 
اما دسیونیم : مالـسلا » مهیلع  همئالا  نینمؤملاریمأ و  ۀـماما  یف  حـصفملا   » باتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  ءافلخ ، نامز  رد  مالـسلاهیلع 
هب نانآ  اب  ترـضح  نآ  ندـناوخ  زاـمن  مییوگیم : خـساپ  رد  دیـسرپ  ناـنآ  اـب  ترـضح  نآ  ندرازگ  زاـمن  دروم  رد  هدـننک  شـسرپ  هچنآ 

ریبکت هارمه  هب  تفریم و  عوکر  هب  نانآ  عوکر  اب  طقف  و  دـناوخیم ، ار  شدوخ  زامن  ترـضح  هکلب  دوبن ، اـهنآ  هب  ندرک  ءادـتقا  تروص 
(201 . ) دوشیمن بوسحم  ادتقا  ءاهقف  زا  کی  چیه  ياوتف  هب  یهارمه  یگنهامه و  هنوگ  نیا  و  تفگیم ، ریبکت  اهنآ 

. میریگیمن سپ  هدش ، بصغ  ام  زا  ملظ  يور  زا  هک  ار  يزیچ  تیب ، لها  ام  . 2

تیکلم هب  ار  كَدَف »  » دیسر تموکح  هب  هکنآ  زا  سپ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ارچ  درک  لاؤس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یخرک  میهاربا 
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هب دوب ، هتخورف  ار  ترضح  هناخ  لیقع  نوچ  هکم  حتف  زا  سپ  هک  هَّللا ، لوسر  هب  ءادتقا  رطاخ  هب  دنداد : خساپ  ترـضح  دنادرگن ؟ رب  دوخ 
یقاب ام  يارب  ار  ياهناخ  لیقع  رگم  دومرف : دیریگیمن ؟ سپ  ار  دوخ  هناخ  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  دش : هتفگ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 

رگا هک  میتسه ، ینادـناخ  ام  ( 202 . ) یَّلَو اََّمل  ًاکَدَـف  ْعِجْرَتْسی  َْمل  َِکلذـِلَف  ًاَْملُظ  اّنِم  ُذَـخُؤی  ًائیَـش  ُعِجْرَتْسَن  َال  ٍتَیب  ُلْهَأ  اـّنإ  تسا .؟ هتـشاذگ 
ار كَدَف  دیسر  تموکح  هب  هکنآ  زا  سپ  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  مه  تهج  نیدب  و  میریگیمن ، سپ  دوش ، هتفرگ  متـس  هب  ام  زا  يزیچ 

(203 . ) دندومرف ار  بلطم  نیمه  لاّضف  نب  یلع  باوج  رد  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رگید  تیاور  رد  و  تفرگن . سپ 

. دنریگب سپ  زاب  هداد ، رفیک  ار  شبصاغ  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  دنتشاد  تهارک  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  . 3

« كَدَف ، » تفرگ تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  هکنآ  زا  سپ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ارچ  دنکیم : لاؤس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا 
. دـندوب هتفر  ایند  زا  ود  ره  مولظم  مه  ملاظ و  مه  هکنآ  رطاـخ  هب  دـندومرف : خـساپ  رد  ترـضح  تفرگن ؟ سپ  اـهنآ  زا  و  دـینادرگن ؟ رب  ار 

ِهِیلَع َباثَأ  َو  ُهَبِـصاَغ  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَقاع  ْدَق  ًاَْئیَـش  َعِجْرَتْسَی  ْنَأ  َهِرَکَف  دوب . هدرک  تیانع  رجا  شاداپ و  هدیدمتـس  هب  رفیک و  ار  رگمتـس  دـنوادخ 
، دوب هداد  شاداـپ  ار  بوصغم  رفیک و  ار  شبـصاغ  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  دنتـشادن  شوـخ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ( 204 . ) َبوُصْغَْملا

. دنریگب سپ  هدنادرگرب و 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يارب  كَدَف  يّدام  دعُب  ندوب  شزرایب  . 4

ترضح يارب  مه  نآ  هک  دوب ، هدنام  یقاب  كَدَف  يّدام  دُعب  طقف  هتشذگ و  اوعد  نآ  حرط  نامز  نآلا  دوب و  تفالخ  هبلاطم  هلیسو  كَدَف » »
رمع رکبابا و  ملظ  رب  قداص ، يدهاش  حضاو و  یلیلد  ات  دنامیم ، یقاب  لاح  نامه  هب  دیاب  كَدَـف  سپ  تشادـن . یـشزرا  مالـسلاهیلع  یلع 
هیلع یلع  ترـضح  ناشراوگرزب ، ّدـج  هب  یـسأت  اب  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رطاخ  نیمه  هب  دـشاب ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تبـسن 

. دندومنن یشالت  كَدَف  تشگزاب  رد  مالسلا ،

رمع هنامرشیب  ياهتراسج  رکبابا و  زا  كَدَف »  » در همان  نتفرگ 

( هتشذگ تاجاجتحا  زا  دعب   ) مالسلاهیلع یلع  ترضح  هک …  تسا  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هَّللادبع  صاصتخا :
اعدا وت  وگب : وا  هب  ورب و  وا  شیپ  دـشابن ) وا  رانک  رد  رمع   ) دـشاب اـهنت  رکبوبا  هک  یناـمز  رد  دـندومرف : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هب 

هب ار  كَدَف »  » هک مدرکیم  اضاقت  وت  زا  نم  دوب و  وت  نآ  زا  كَدَف »  » رگا لاح  یتسه ، مردپ  نیـشناج  ياهتـسشن و  مردپ  ياج  هک  ینکیم 
و دندومن ، لمع  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  روتسد  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ینادرگرب . نم  هب  ار  نآ  هک  دوب  مزال  وت  رب  یـشخبب  نم 
زا یلاح  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ددرگرب . مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هب  كَدَف »  » دیاب هک  تشون  و  دومن ، قیدصت  رکبوبا 

ترضح تسیچ ؟ تباتک  نیا  دّمحم  رتخد  يا  تفگ : دید و  ار  ترضح  هار  رد  رمع  دوب . ناشتسد  رد  هتشون  نآ  هک  دندش  جراخ  دجـسم 
ارهز ترـضح  درک ، بلط  ار  همان  رمع  تسا ، هتـشون  نم  يارب  كَدَـف »  » در رد  رکبوبا  هک  تسا  ياهمان  دـنداد : باوج  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

یِّنَأَکَف اهَمََطل  َُّمث  اِهنَْطب  ْنِم  َنِسْحُْملا  ْتَطَقْسأَف  ْنِسْحُْملا  ُهُمِْسا  ٍْنبِاب  ٌۀَِلماح  َْتناک  َو  ِِهلْجِِرب  اهَسَفَرَف  دندومن . عانتما  همان  نداد  زا  مالـسلا  اهیلع 
وا هک  یلاح  رد  درک  تراسج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  دگل  اب  رمع  هَقِرَخَف …  َباتِْکلا  َذَخَأ  َُّمث  ْتَقُِفن  َنیِح  اِهنُُذا  ِیف  ٍطُْرق  یلإ  ُرُْظنَا 

( قداص ماما   ) نم ایوگ  دز  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تروص  هب  یلیس  اب  هاگنآ  درک ، طقس  ار  نسحم  دوب و  رادراب  نسحم  شدنزرف  هب 
زور جـنپ  داتفه و  زا  سپ  درک . هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع  سپ  تسا ، هتـسکش  مرداـم  شوگ  رد  هراوشوگ  یلیـس ، نآ  رثا  رد  هک  منیبیم 

قح هب  ار  وت  یلع  ای  هک : دومن  تیـصو  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  راضتحا  ماگنه  رد  و  دیـسر . تداهـش  هب  تبرـض  نآ  رثا  رب  يرامیب ،
هب دنناوخن . زامن  نم  ندب  رب  دنوشن و  رضاح  نم  هزانج  عییشت  رد  رمع  رکبوبا و  هک  مهدیم  مسق  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر 
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ضارتعا دندیمهف ، رمع  رکبوبا و  هک  یماگنه  حبص ، دومن و  نفد  هنابـش  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ندب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تلع  نیا 
ات منکیم  ربق  شبن  مسق  ادخ  هب  تفگ : رمع  دوب . مالسلا  اهیلع  همطاف  دوخ  شرافس  نیا  دندومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  یلو  دندرک ،
ار يراـک  نینچ  وت  دـشابیم  مناتـسد  رد  راـقفلاوذ  ماهدـنز و  نم  اـت  مسق  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  مناوـخب  زاـمن  نآ  رب 

مدرم تسام و  زا  رتراوازـس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  وا  میدرگرب  تفگ : رکبوبا  هاگنآ  یهاگآ .! بلطم  نیا  رب  وت  یهدب و  ماجنا  یناوتیمن 
افتکا عبانم  زا  یضعب  رکذ  هب  ام  و  تسا . هدش  رکذ  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  فلتخم و  تایاور  رد  نومـضم  نیا  هتبلا  ( 205 . ) دنتشگرب زین 

رد دـلج 2  ءارهزلا ، همطاـف  مولعلا  ملاوع   192 ، 157 ، 134 تاحفـص 128 ، رد  دـلج 29  هحفـص 192 ، دـلج 26 ، راونألاراحب ، مینکیم :
هحفـص 309 دـلج 1 ، یئاهب ، لـماک  هحفـص 92  دـلج 1 ، جاجتحا ، هحفـص 195  دـلج 7 ، ریدـغلا ، و 752 ،  651 ، 650 تاحفص 647 ،

هدروآ نینچ  ( 206  ) هّیبلح هریس  باتک  رد  يزوجلا  نب  طبس  ّتنس : لها  بتک  اما  ات 282 .  279 یلاوعلا ، كَدَف و  هحفص 185  صاصتخا ،
. … تسا هدش  رکذ  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  و  درک . هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع  ُهَّقَشَف . َباتِْکلا  ُرَمُع  َذَخَا  َُّمث   … تسا :

. ِیتَفیِحَـص َتْرََقب  امَک  َکَنَْطب  هَّللا  َرََقب  َْتلاقَف : ِهیَلَع  ْتَعَد  اهِّنِإ  َو  اهاحَمَف  اهِیف  َلِفَت  ْنَأ  َدـَْعب  اـهَقَرَخَف  َۀَـفیِحَّصلا  َذَـخَأ  َو  اهَرْدَـص  ِهِدـِیب  َعَفَدَـف 
، درک وحم  ار  نآ  هتشون  نهد  بآ  اب  هکنآ  زا  دعب  تفرگ و  ار  همان  دیبوک و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هنیس  هب  دوخ  تسد  اب  رمع  ( 207)

روطنامه دنک  هراپ  ار  تمکـش  دنوادخ  دـندومرف : هدرک و  نیرفن  وا  قح  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دومن ، هراپ  ار  نآ 
هشیاع زا  دنس  رکذ  اب  ملسم  حیحص  تفر  ایند  زا  دوب ، كانبضغ  كَدَف »  » نیبصاغ رب  هک  یلاح  رد  ارهز  ترـضح  يدرک . هراپ  ارم  همان  هک 
ربمایپ هب  دنوادخ  هچنآ  زا  دوخ  ثرا  تساوخرد  يو  زا  و  داتـسرف ، رکبیبا  دزن  ار  یـسک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تفگ : هک  دـنکیم  تیاور 

. درک يراددوخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  يزیچ  هنوگره  تخادرپ  زا  رکبوبا  سپ  دومن …  دوب ، هداد  صاصتخا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
ًالَیل ٌیلَع  اهُجْوَز  اهَنَفَد  ْتیِّفُُوت  اَّمَلَف  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِـس  ِیبَّنلا  َدَْعب  ْتَشاع  َو  ْتَیِّفُُوت  یّتَح  ُهْمِّلَُکت  ْمَلَف  ُْهتَرَجَهَف  ِکلذ  ِیف  ٍرَْکب  ِیبَأ  یلَع  ُۀَمِطاف  ْتَدَجَوَف 

هب ( 209 . ) ساّنلا َهوُجُو  ٌِیلَع  َرَْکنَتْـسإ  ْتَیِّفُُوت  اَّمَلَف  َۀَـمِطاف  َةایَح  ( 208  ) ٌهْجَو ِساَّنلا  َنِم  ٍّیلَِعل  َناک  َو  اـهیَلَع  یَّلَـص  َو  ٍرَکباـبَأ  اـِهب  ْنِذْؤی  َْمل  َو 
تفر و ایند  زا  ات  درکن  تبحـص  زگره  يو  اب  دومن و  كرت  ار  وا  درک و  بضغ  وا  رب  هدـش  تحاران  رکبابا  زا  تخـس  همطاـف  تهج  نیمه 

زامن وا  رب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تفر ، ایند  زا  هک  ینامز  دوب و  هدنز  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  دعب  هام  شـش  هکنآ ، لاح 
همطاف ترـضح  تایح  نامز  رد  و  دـناوخب . زامن  وا  رب  و  دوش ، رـضاح  وا  مسارم  رد  رکبوبا  دادـن  هزاجا  و  دومن ، نفد  هنابـش  ار  وا  دـناوخ ،

یلع ترضح  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  نوچ  تشاد و  مدرم  نیب  رد  یصاخ  مارتحا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  مالـسلا ، اهیلع 
ملسم حیحص  يراخب و  حیحص  باتک  رد  تیاور  نیا  هیشاح  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  درکیم . يراددوخ  مدرم  اب  تاقالم  زا  مالسلاهیلع 
سابع همطاف و  هک : دنکیم  لقن  هشیاع  زا  دنس  رکذ  اب  يراخب ، حیحص  تسا . هدش  همجرت  دش ) كانبضغ  « ) ْتَبَـضَغ  » ینعم هب  ْتَدَجَو ،» »

مهس كَدَف و  نیمزرس  رفن  ود  نیا  دندومن و  ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  ثرا  تساوخ  رد  وا  زا  هدمآ و  رکبابا  دزن 
میراذـگیمن و ثرا  ءایبنا  ام  دومرف : هک  مدینـش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  زا  نم  تفگ : رکباـبا  دـندرک . بلط  ار  رَْبیَخ  زا  دوخ 
زا مالـسلا  اهیلع  همطاف  تلع  نیمه  هب  سپ  ( 210 . ) َْتتام یّتَح  ِلَُکت  ُهْمّ ْمَلَف  ُۀَمِطاف  ُْهتَرَجَهَف  تسا … . هقدـص  دـنامب ، یقاب  ام  لاوما  زا  هچنآ 

لقن يراخب  حیحـص  زا  ار  تیاور  نیمه  هیاـهنلا » هیادـبلا و   » رد ریثک  نبا  تفگن . نخـس  وا  اـب  دوب  هدـنز  اـت  درک و  يریگ  هراـنک  رکب  یبا 
زا دنس  رکذ  اب  ار  یتیاور  دمحا  سپـس  تسا . هدرک  لقن  روط  نیمه  ار  ثیدح  نیا  زین  لبنح  دمحا  دیوگیم : نینچ  نآ  همادا  رد  و  هدرک ،
هک تساوخ  رکبوبا  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  تفر ، ایند  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هکنآ  زا  دعب  هک : دنکیم  لقن  هشیاع  زا  هورع 

نکل دنادرگرب ، وا  هب  دوب  هداد  صاصتخا  وا  هب  دـنوادخ  هتـشاذگ و  یقاب  دوخ  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هچنآ  زا  ار  شثاریم 
، دـنامب یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگیمن و  یقاب  دوخ  زا  یثرا  ام  تسا : هدومرف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تفگ : باوج  رد  رکبوبا 
ار رکبوبا  دـش و  كانبـضغ  همطاف  ترـضح  سپ  ( 211 . ) ْتیِّفُوت یّتَح  ُهتَرَجاهُم  ْلََزت  ْمَلَف  رَکباـبأ  ْتَرِجَه  َو  ُۀَـمِطاف  ْتَبِـضَغَف  تسا . هقدـص 

نینچ ءاسنلا  مالعا  باتک  رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  هلاحک  اضر  رمع  دیزگ . تلحر  ایند  زا  ات  دیزگ ، يرود  وا  زا  هشیمه  يارب  درک و  كرت 
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اهیلع همطاف  غارـس  هب  مه  اب  ایب  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  سپـس  اهاْنبَـضْغَأ . ْدَق  ّانِإَف  َۀَمِطاف  یلإ  اِنب  ِْقلَْطنِا  رَکب  ِیبِأل  رَمُع  َلاق  َُّمث  دـسیونیم … :
دورو هزاـجا  يو  زا  و  دـنتفر ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هناـخ  هب  رگیدـکی  قاـفتا  هب  سپ  میدرک . كانبـضغ  ار  وا  اـم  هک  ارچ  میورب ، مالـسلا 

و دـندرک ، تبحـص  يو  اب  هدومن و  هعجارم  مالـسلاهیلع  یلع  هب  هاگنآ  دادـن ، دورو  هزاجا  ود  نآ  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  یلو  دنتـساوخ ،
 … مالـسلا امهیلع  ْدَِرت  ْمَلَف  اهیَلَع  امَّلَـسَف  ِِطئاْحلا  یلإ  اهَهْجَو  َْتلَّوَح  اهَدـْنِع  ادَـعَق  اَّمَلَف  دـندرب . مالـسلا  اهیلع  همطاف  دزن  ار  ود  نآ  ترـضح 

ناشیا هب  رکبوبا  رمع و  سپس  دنادرگ ، رب  راوید  فرط  هب  نانآ  زا  ار  شیوخ  يور  ترضح  دنتسشن ، مالسلا  اهیلع  همطاف  دزن  ود  نآ  یتقو 
تردپ زا  نم  هک : دناسر  اجنآ  هب  ار  نخـس  و  درک ، زاغآ  ار  تبحـص  رکبوبا  دندادن . ار  ود  نآ  مالـس  باوج  ترـضح  یلو  دندرک ، مالس 

زا یثیدـح  رگا  ایآ  تفگ : مالـسلا  اهیلع  همطاف  تسا ، هقدـص  دـنامیم  یقاب  ام  زا  هچنآ  و  میراذـگیمن ، ثرا  ءایبنا  اـم  دومرف : هک  مدـینش 
: َْتلاقَف يرآ . دنتفگ : رمع  رکبوبا و  دینکیم ؟ لمع  نآ  هب  دیسانشیم و  ار  نآ  مناوخب  امش  يارب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 

ْنَم َو  ِینَّبَحَأ  ْدَقَف  ِیتَْنبا  َۀَمِطاف  َّبَحَأ  ْنَمَف  یِطَخَس ، ْنِم  َۀَمِطاف  ُطَخَس  َو  ياضِر  ْنِم  َۀَمِطاف  اضِر  ُلوُقی : هَّللا  َلوُسَر  اعَمْـسَت  َْملَأ  َهَّللا ، امُُکتْدَشَن 
امُکَّنِإ ُهَتَِکئالَم  َو  هَّللا  ُدِهْشُأ  یِّنِإَف  َْتلاق : ِهَّللا . ِلوُسَر  ْنِم  ُهانْعِمَس  ْمَعَن  الاق : ِینَطَخْسَأ . ْدَقَف  َۀَمِطاف  َطَخْـسَأ  ْنَم  َو  ِیناَضْرأ ، ْدَقَف  َۀَمِطاف  یـضْرَأ 

َُّمث ُۀَمِطاف ، ای  ِکِطَخَس  َو  ِهِطَخَـس  ْنِم  یلاعَت  هَّللاب  ٌِذئاع  اَنَأ  رکبوبا : َلاقَف  ِهَیلِإ . امُکَّنَوُکْـشََأل  ِیبَّنلا  ُتیَِقل  ِْنَئل  َو  ِیناُمتیَـضْرَأ  ام  َو  ِیناُمتْطَخْـسَأ 
اهیلع همطاف  ( 212 . ) ِلَـصُأ اهیّ ٍةالَـص  ِّلُک  ِیف  َکـیَلَع  َهَّللا  َّنَوُعْدَأ  َاـِل  هَّللاَو  ُلوُقَت : یِه  َو  َقَهَْزت . ْنَا  ُهُسْفَن  ْتَداـک  یّتَح  یْکبَی ، ٍرَکبُوبَأ  َبَحَْتنا 

همطاف تیاضر  دومرفیم : هک  دیاهدینشن  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  ایآ  مسق ، ادخب  ار  امـش  دومرف : مالـسلا 
ار مالسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد  هک  ره  تسا . نم  بضغ  طخس و  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  بضغ  طخـس و  تسا و  نم  تیاضر  مالـسلا  اهیلع 

اهیلع همطاف  هک  ره  تسا و  هدومن  دونـشخ  یـضار و  ارم  دـنک  دونـشخ  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب  تسود 
ار نخس  نیا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  ام  هلب  دنتفگ : ود  نآ  تسا ؟ هدروآ  مشخ  هب  ارم  انامه  دروآ ، مشخ  هب  ار  مالـسلا 
رد بضغ  هب  ارم  رفن  ود  امش  هک  مریگیم  دهاش  ار  وا  هکئالم  ادخ و  انامه  دندومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  عقوم  نیا  رد  میاهدینش .
وا دزن  رفنود  امش  زا  منک ، تاقالم  ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  و  دیدرواین ، ياج  هب  ارم  رطاخ  ياضر  دیدروآ و 
هب عورـش  سپـس  همطاف ، يا  وت  بضغ  طخـس و  ادـخ و  بضغ  طخـس و  زا  ادـخ  هب  مربیم  هانپ  نم  تفگ : رکبوبا  دومن . مهاوخ  تیاکش 
رد مسق  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  لاح  نیا  رد  و  دوش . جراخ  شندـب  زا  ناج  دوب  کیدزن  هک  ياهنوگ  هب  دومن  هیرگ 

رمع تشذگ  هک  يدنچ  زا  سپ  دسیونیم : ۀسایسلا » ۀمامإلا و   » باتک رد  يرونید  هبیتق  نبا  منکیم . نیرفن  ار  وت  مناوخیم  هک  يزامن  ره 
اهیلع همطاف  دزن  رگیدـکی  قافتا  هب  سپ  میاهدروآ . رد  بضغ  هب  ار  وا  ام  هک  ارچ  میورب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  دزن  اـت  اـیب  تفگ : رکباـبا  هب 

ات دنتفگ . نخس  وا  اب  هدمآ و  مالسلاهیلع  یلع  دزن  راچان  دندادن ، هزاجا  اهنآ  هب  ترضح  نکل  دنتـساوخ ، دورو  هزاجا  وا  زا  هتفر و  مالـسلا 
دوخ تروص  ترضح  دنتسشن ، ترضح  دزن  ود  نآ  هک  نیمه  سپ  دندرب . مالسلا  اهیلع  همطاف  تمدخ  هب  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  یلع  هک  نآ 

. دندادن ار  ناشمالـس  باوج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یلو  دندرک  مالـس  ناشیا  هب  ود  نآ  ماگنه  نیا  رد  دنادرگرب . راوید  فرط  هب  ار 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ثرا  دروم  رد  ام  ایآ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هییبح  يا  تفگ : درک و  نخـس  هب  عورـش  رکبوبا  هاگنآ 

لـها و هک  دوشیم  هچ  ار  وـت  دوـمرف : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  میاهدروآ ؟ رد  بضغ  هب  ار  وـت  ترهوـش  دروـم  رد  نینچمه  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو 
دای هب  ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  یثیدح  رگا  ایآ  دومرف : سپـس  میربن ؟ ثرا  دّمحم  زا  ام  یلو  دنربب ، ثرا  وت  زا  تاهداوناخ 

هب ار  امـش  دومرف : مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هاگنآ  يرآ . دنتفگ : رکبابا  رمع و  دـینکیم ؟ ادـیپ  داقتعا  نآ  هب  دـیریذپیم و  مروایب  امش 
نم بضغ  همطاف ، بضغ  نم و  تیاضر  همطاـف ، تیاـضر  دومرفیم : هک  دیدینـشن  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  زا  اـیآ  مسق  ادـخ 

هب ارم  اـنامه  دروآ  مشخ  بضغ و  هب  ار  يو  سک  ره  هتـشاد و  تـسود  ارم  اـنامه  درادـب  تـسود  ار  همطاـف  مرتـخد  سک  ره  سپ  تـسا ،
: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  سپـس  میاهدینـش . مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  يرآ . دنتفگ : رکبابا  رمع و  تسا ؟ هدروآ  رد  بضغ 

ربمایپ هاگره  و  دیدرکن ، یضار  ارم  دیدروآ و  رد  بضغ  طخـس و  هب  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مریگیم  دهاش  ار  هکئالم  دنوادخ و  نم ، انامه 
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رد درک  هیرگ  هب  عورـش  رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  دومن .!! مهاوخ  تیاکـش  وا  هب  رفن  ود  امـش  زا  منک  تاقالم  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
« هّینامعنلا راونا   » باتک رد  (. 213  ) دومن مهاوخ  نیرفن  مناوخب  هک  يزامن  ره  رد  ار  وت  مسق  ادخب  دومرفیم : مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  یلاح 

باوج مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یلو  دندرک ، مالـس  دندید  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دندش و  دراو  ود  نیا  هک  ینامز  تسا : هدمآ  نینچ 
و دـش ، رارکت  راک  نیا  هبترم  دـنچ  ات  دنتـسشن  ترـضح  تروص  يولج  ود  نآ  دـنادرگرب ، اهنآ  زا  ار  دوخ  تروص  و  دادـن ، ار  اهنآ  مالس 

اَهَهْجَو َْنلَّوَح  اَّملَف  یِهْجَو  َْنلِّوَح  اَهلْوَح : ٍةَوِْسِنل  َْتلاق  َو  َّیَلَع  َبْوَّثلا  ِفاَج  ُِّیلَع  ای  دندومرف : مالسلاهیلع  یلع  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
دینادرگرب ود  نیا  زا  ارم  تروـص  دوـمرف : شرتـسب  فارطا  ياـهنز  هب  زادـنیب و  میور  رب  ار  هچراـپ  یلع ! اـی  ( 214 . ) اهَیِلا امُهَهوُجُو  ـالّوَح 

رمع و دـندرک ، نینچ  اهنز  نوچ  دـنتفرگیم ) کمک  نایفارطا  زا  و  دـندوبن ، يراک  ماجنا  رب  رداق  ترـضح  يراـمیب ، تدـش  رثا  رب  دـیاش  )
، هنیمز نیا  رد  یّنس  هعیش و  تایاور  لقن  زا  دعب  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع  دنتـسشن . ترـضح  يوربور  هرابود  یمرـشیب ) لامک  اب   ) رکبابا

اهنآ زا  تشادن ، لوبق  ار  اهنآ  تماما  دوب ، كانبـضغ  اهنیا  رب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هکنیا : رد  دینکن  کش  زگره  دیامرفیم :
لوسر مالک  نیا  رد  هتـشذگ  بلاطم  هب  هجوت  اب  لاـح  ( 215 . ) دیـسر ادـخ  ناوضر  تمارک و  هب  ات  دوب  یقاب  لاح  نیا  رب  و  درکن ، تعاـطا 

َهَّللا َّنِا  دـندومرف : ترـضح  هک  دـییامرف  تقد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تیاضر  بضغ و  هراب  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ 
تیاضر و اب  كانبـضغ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  بضغ  اب  دنوادخ  هک  یتسردـب  ( 216  ) اهاضِِرل یـضْرَی  َو  َۀَـمِطاف  ِبَضَِغل  ُبِضْغَی 

. ددرگیم دونشخ  یضار و  ترضح  نآ  يدونشخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  تسد  هب  كَدَف »  » نیبصاغ يازج 

َْدنِع ُباتْریَف  ُهَنابیُِجیَف  امُهَمِّلَُکی  ِْنیَّیِرَط  ِْنیَّضَغ  هَّللا  امُهَنََعل  َقیِرَز  َو  َقَرْزَْألا  ُجِرُْخی  َُّمث  ٍۀَـنیِدَم …  یلإ  ُِمئاْقلا )  ) ُریِـسی َُّمث  مالـسلاهیلع  ُِرقاْبلا  َلاق 
ماما ُُهثَراوَتَن …  انَْدنِع  ُبَطَْحلا  َِکلذ  َو  َنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َو  هَمِطاف  َو  ًاِیلَع  ِِهب  اقِرْحِیل  ُهاعَمَج  يِذَّلا  ِبَطَْحلِاب  امُُهقِرُْحی  َُّمث  َنُولِْطبُْملا …  َِکلذ 
قیرز قرزا و  اجنآ  رد  دنکیم … و  ریس  هنیدم  يوس  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  دّمحم  لآ  مئاق  سپس  دندومرف : مالـسلاهیلع  رقاب 

هک يدارفا  سپ  دـنهدب . باوج  اهنآ  هدرک و  تبحـص  اهنآ  ات  دـنکیم ، جراخ  ربق  زا  هزات  رتیندـب و  اب  داـب  اـهنآ  رب  دـنوادخ  تنعل  هک  ار 
هب ار  رفن  ود  نآ  هجرف  هَّللا  لجع  نامز  ماما  هاگنآ  دـننکیم . کش  نامز  ماما  هب  رفن  ود  نآ  هزات  رت و  ندـب  ندـید  اب  دـنراد ، لـطاب  هدـیقع 

دننزب شتآ  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نآ  اب  ات  دندوب  هدرک  عمج  اهنآ  هک  ییاهمزیه  نامه  اب  هتبلا  دنشکیم ، شتآ 
ُِمئاْقلا َمِدَـق  اذِا  مالـسلا : هیلع  هَّللادـبع  یبا  نع  راونألاراحب  دـسرب . نامز  ماما  تسد  هب  ات  تسا  تیب  لها  ام  تسد  رد  نونکا  اـهمزیه  نآ  و 

ماما ( 217 . ) ِحـیِّرلا ِیف  امُهیرذـُی  َُّمث  امُُهقِرُْحی  َو  اـمُُهلِْزُنی  َُّمث  امُُهِبلُْـصی  َو  اـمُْهنِم  ُءَّرَبَتَی  َو  اـمُُهنَْعلیَف  ِنیَبْطَر  ِْنیَّضَغ  اـمُهُجِرُْخی  َُّمث  َۀَـنیِدَْملا … 
جراخ ربق  زا  ار  رفن  ود  نآ  دراذگ  هنیدم  هب  مدق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  دّمحم  لآ  مئاق  هک  ینامز  دـندومرف : مالـسلاهیلع  قداص 

، دنزیم راد  هب  ار  اهنآ  سپـس  و  دیوجیم ، يرازیب  اهنآ  زا  هدرک و  تنعل  اهنآ  رب  سپ  دشابیم . هزات  رت و  اهنآ  ندب  هک  یلاح  رد  دـنکیم ،
. دزیریم ایرد  هب  ار  نآ  رتسکاخ  هدیشک و  شتآ  هب  ار  اهنآ  ندب  و 

( یلاوع  ) هناگتفه ياهغاب  مراهچ  لصف 

( هعبّسلا طئاوحلا  وأ  یلاوع   ) هناگتفه ياهغاب  رب  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تّیکلام 

یَّلَص نامزلارخآ  ربمایپ  روهظ  هب  تاروت  رد  و  تسنادیم . تاروت  ملع  وا  تشاد و  ناکـسا  هنیدم  رد  هک  دوب  دوهی  ءاملع  زا  یکی  قیریَُخم 
مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  ترجه  لّوأ  لاس  نامه  رد  دوب . هدش  انشآ  وا  تامالع  تافـص و  مسا و  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

زا هک  ییاـج  اـت  دـیدرگ  رـضح  رفـس و  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  مزـالم  وا  دروآ . ناـمیا  يدوـهی  ملاـع  نیا  هنیدـم ، هب 
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مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دینش  هک  ینامز  ترجه  مّوس  لاس  رد  و  دش . هدرمش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  باحـصا 
يا تفگ : اهنآ  هب  تفر و  دوخ  موق  يوس  هب  ءادـتبا  تفرگ و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يرای  رب  میمـصت  دـشابیم ، دـحا  مزاـع 

وا يرای  تسا و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  وا  هک  دینادیم  امش  مسق  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  دینکیمن ، يرای  ار  دّمحم  ارچ  نایدوهی 
ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب  ات  تشادرب  ار  دوخ  هحلسا  سپ  تسا . هبنش  زورما  دنتفگ : باوج  رد  نایدوهی  یلو  دشابیم ، بجاو  امـش  رب 

هتشک نم  رگا  ( 218 . ) ُءاَشَی ُثیَح  اهُعَـضَی  ٍدّمَُحم ، یِلا  یلاْومَاَف  ُْتبُِـصا  ْنِا  درک : تیـصو  نینچ  دوخ  جورخ  زا  لبق  دورب و  دُحا  هب  مَّلَـس  َو 
، درک یتخس  گنج  دحا  گنج  رد  وا  دنک . فرصم  تساوخ  اجک  ره  ات  دشاب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  نآ  زا  ملاوما  سپ  مدش 

یِلا ِیلاْومَا  َلاق : ُةافَْولا  ُْهتَرَـضَح  اّمَلَف  يِدوُهْمَّسلا : َلاق  دش . دیهـش  داتفا و  نیمز  هب  بسا  زا  دـش و  دراو  شندـب  رب  يدایز  تاحارج  هکنیا  ات 
هظحل نوچ  دـیوگیم : يدوهمـس  مَّلَـس . َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ِلوُسَِرل  َِطئاوَح  َْعبَـس  َو  َُهل  ام  َلَـعَج  َو  ُءاـشَی …  ُثیَح  اهُعَـضَی  ٍدّـمَُحم 

لام دنک … و  فّرصت  نآ  رد  دهاوخیم  هنوگره  هب  دشاب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  نآ  زا  نم  لاوما  تفگ : دیـسر  وا  تداهش 
هک دوب  ریظن  ینب  ءاـملع  زا  یکی  قیریخم  دـسیونیم : زین  هللا  همحر  یـسلجم  همّـالع  و  داد . رارق  هَّللا  لوسر  يارب  دوـب  غاـب  تفه  هک  دوـخ 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  يارب  دوب ، غاب  تفه  هک  ار  شلاوما  دیگنج و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  رانک  رد  دروآ و  مالـسا 
زا داد و  رارق  قرفتم  تروـص  هب  ریظنلا  ینب  هّلحم  رد  یلاوـع  هقطنم  رد  هروـنم  هنیدـم  رد  غاـب  تفه  نـیا  ( 219 . ) درک تیصو  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 

زکارم قطانم و  نیرت  مهم  نیرتروهـشم و  زا  یلاوع  هقطنم  هزورما  تسا . هتـشادن  يدایز  هلـصاف  یبنلا  دجـسم  ات  هک  دوشیم  مولعم  خـیرات 
. دیآیم رامش  هب  هنیدم 

: یخیرات بتک  رد  غاب  تفه  نیا  یماسا 

ّما میِهاْربِا . ُِّما  َُۀبَرْشَم  هیفاصلا 7 . . 6 ینسُحلا )  ) ینْسَحلا . 5 بِیثُملا ) تیبملا ،  ) ْبَثیِملا هقُربلا 4 . . 3 الَکلا )  ) لالّدلا . 2 فاَوَعَالا )  ) فاَوَعلا . 1
رطاخ هب  هشیاع  نوچ  داد و  هیدـه  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هب  ار  نآ  هیردنکـسا  هاشداپ  هک  تسا  هیطبق » هیراـم   » ناـمه میهاربا 

رد ات  دندروآ ، غاب  نیا  هب  ار  وا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  درکیم ، تیاکش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دزن  وا  زا  تداسح 
زا مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  دنزرف  میهاربا ، هکنیا  ات  دنتـشاد  دـمآ  تفر و  غاب  نیا  هب  ترـضح  دوخ  دـنک و  یگدـنز  اجنآ 

هبرشم دجسم   » مان هب  يدجـسم  غاب  نیا  رد  نآلا  دنتـشازگ . میهاربا » ّما  هبَرـشم   » ار غاب  نیا  مسا  تلع  نیمه  هب  دمآ . ایندب  غاب  نیا  رد  هیرام 
. تسا هدوب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  يالصم  نکسم و  اجنیا  یلماع ، ّرح  خیش  ینیلک و  خیش  هتفگ  هب  هک  دراد  دوجو  میهاربا » ّما 

ردام هدـیمح ، ربق  ینعی : مالـسا  راوگرزب  يوناب  ود  ربق  اـهنآ  نیب  رد  هک  تسا  دوجوم  یلاوع  لـها  زا  يروبق  میهاربا ، ّما  هبرـشم  رد  ( 220)
. دراد رارق  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  ترضح  ردام  نوتاخ ، همجن  ربق  مالـسلاهیلع و  رفعج  نب  یـسوم 

(221)

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هبلاطم  یلاوع و  بصغ 

رد ار  یلاوع » كَدَف و   » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک ، دنکیم  تلالد  هلأسم  نیا  هب  یّنس  هعیـش و  بتک  رد  حیحـص  يرابخا 
یتموکح هاگتسد  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  نیب  هعزانم  رد  ( 222 . ) دندیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ناشرتخد  هب  نامز  کی 

ُهَّللا یَّلَـص  ربمایپ  لاوما  ۀَقَدَص » ُهاَنْکََرت  اَم  ُثِّرَُون  ال   » یگتخاس ثیدح  قبط  رکبابا  هدوب و  ثحب  دروم  زین  یلاوع  كَدَف ،»  » رب هوالع  رکبوبا ،
لها بتُک  زا  رگید  یضعب  يراخب و  حیحص  ملسم و  حیحص  رد  داد . رارق  دوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  هتـسنادیم و  هقدص  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

ِِهلوُسَر یلَع  هَّللا  َءافَا  ام  ِیف  ِیبَّنلا  َنِم  اهَثاریِم  َُهلَأْسَت  ٍرَکب  ِیبا  یِلا  ْتَلَـسْرَا  َۀَـمِطاف  َّنِا  هک : تسا  هدـش  تیاور  نینچ  نیا  هشیاـع  لوق  زا  ّتنس 
امَّنِا ٌۀَـقَدَص . ُهانْکََرت  ام  ُثِّرَُون  َلاَق ال  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِا  رَکبُوبَا : َلاَقَف  رَْبیَخ . ِسْمُخ  ْنِم  َیَِقب  اـم  َو  كَدَـف ، َو  ِۀَـنیِدَْملِاب ، ِیتَّلا  ِیبَّنلا  َۀَـقَدَص  ُُبلْطَت 
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َّنَلَمْعََال َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدْهَع  ِیف  اْهیَلَع  ََتناک  ِیتَّلا  اِهلاح  ْنَع  هَّللا  ِلوُسَر  ِۀَقَدَص  ْنِم  ًاَئیَـش  ُرِّیَغُأ  ِهَّللا ال  ّیِنِا و  َو  ِلاْملا ، اذَه  ْنِم  ٍدّمَُحم  ُلآ  ُلُکَأَی 
یّتَح ُهْمِّلَُکت  ْمَلَف  ُْهتَرَجَهَف  کلَذ ، ِیف  ٍرَکب  ِیبَا  یلَع  ُۀَـمِطاف  ْتَدَـجَوَف  ًائیِـش . َۀَـمِطاف  یِلا  َعَفْدَـی  ْنَا  رَکبُوبَا  یبَاَـف  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِهب  َلِـمَع  اـِمب  اـهِیف 

همطاف ترضح  ( 223 . ) ٌِّیلَع اْهیَلَع  یّلَص  َو  رَکبابَا  اِهب  ْنَذْؤی  َْمل  َو  ًالَیل  ٌِیلَع  اهُجْوَز  اهَنَفَد  ْتَِیفُُوت  اّمَلَف  ٍرُهْـشَا  َۀَتِـس  ِیبَّنلا  َدَْعب  ْتَشاع  َو  ْتیِّفُُوت 
شلوسر رب  ءْیَف ) هیآ  قبط   ) دـنوادخ هک  یلاوما  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  ار  وا  ثاریم  اـت  داتـسرف  رکباـبا  شیپ  ار  یـسک 

یلاوـع نیمه  روـظنم  هک   ) هنیدـم رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  تاقدـص  لـماش  لاوـما  نآ  هک  دـنک . هبلاـطم  دوـب ، هدـنادرگرب 
ثرا ءایبنا  ام  هدومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  تفگ : باوج  رد  رکبابا  دوب . رَْبیَخ  سمخ  زا  هدنامیقاب  كَدَف و  دشابیم ،)
ّتنـس نم  مسق  ادخ  هب  و  دننک ، هدافتـسا  دنناوتیم  ندروخ  هزادنا  هب  لاوما  نیا  زا  دّمحم  لآ  طقف  تسا و  هقدص  ام  لاوما  میراذـگیمن و 
یَّلَـص هَّللا  لوسر  لاوما  زا  يزیچ  رکبابا  مهدیمن . رییغت  لاوما  نیا  هب  تبـسن  ار  شتایح  نامز  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر 
يرود وا  زا  دندش و  كانبضغ  رکبابا  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دادن و  رارق  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رایتخا  رد  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

یگدنز هام  شش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یلاح  رد  دندرکن ، تبحـص  وا  اب  گرم  ات  و  دندیزگ ،
. دومنن ربخ  ار  رکبابا  و  درک ، نفد  ار  وا  هنابش  دناوخ و  زامن  وا  رب  هنابش  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دومن ، تلحر  ایند  زا  هک  ینامز  و  درک ،

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تیـصو  زا  یهاوخیم  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم : تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ریـصبابا 
ُْتِنب ُۀَـمِطاف  ِِهب  ْتَصْوَا  ام  اذَـه  میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هأرَقَف : ًاباتِک  ُْهنِم  َجرخاـف  ( 224 ، ) ًاطْفَـس وا  ًاّقُح  َجَرَخَاَف  هلب . متفگ : میوگب ؟ تیارب 

َو ینـسَْحلا )  ) ینْـسُْحلا َو  بِیثُْملَا )  ) ِتِیبَْملا َو  ِۀَـقُرْبلا  َو  ِلالّدـلا  َو  فاَوَْعلِاب  ِۀَْـعبَّسلا : اَـهَِطئاوَِحب  ْتَصْوَا  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دَّمَُحم 
یَـضم ْنِإف  ِنیَـسُْحلا ، ِیلإَف  ُنَسَْحلا  یَـضَم  ْنِإَف  ِنَسَْحلا ، ََیلإَف  ِّیلَع  یـضَم  ْنِإَف  مالـسلا ، هیلع  ٍِبلاطِیبَا  ِْنب  ِیلَع  یِلا  َمیِهاربِا  ُِّما  ِلام  َو  ِۀِیفاَّصلا 

. مالـسلا هیلع  ِْبلاطِیبَا  ِْنب  ِّیلَع  َبَتَک  َو  ِماّوَعلا  ْنب  َْرَیبُّزلا  و  دَوْسَْالا ، ْنب  َدادـْقِْملا  َو  ِکلَذ  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْـشت  يِدـْلُو . ْنِم  ِرَبْکـالا  یلِإَـف  ُنیَـسُْحلا 
، هدنـشخب دـنوادخ  مان  هب  دـندومن : تئارق  نینچ  هدرک و  جراخ  ياهچقودنـص  کـی  زا  ار  ياهتـشون  مالـسلاهیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ( 225)

ياهغاب  ) هعبـس طئاوح  هب  درک  تیـصو  هک  تسا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  رتخد  همطاـف  ترـضح  هماـن  تیـصو  نیا  ناـبرهم ،
بلاـطیبا نب  یلع  يارب  میهاربا ،) ما  هبرـشم  « ) میهاربا ما   » لاـم ۀَِـیفاَص و  یَنـسَح )  ) ینـسُح بَثیِم )  ) تِیبَـم هَقُْرب ، لاـَلَد ، فاَوَـع ، هناـگتفه :)

نیا رب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  و  منادنزرف . نیرتگرزب  يارب  وا  زا  دعب  نیـسح و  يارب  وا  زا  دعب  نسح و  يارب  وا  زا  دعب  مالـسلاهیلع و 
زا ياهمان  تیصو  زین  یلع  نب  دیز  تشون . ار  تیـصو  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دنتفرگ و  دهاش  ار  ریبز  دادقم و  دنوادخ و  تیـصو 

(226 . ) تسا هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  نومضم  نیمه  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح 

هّیکَدَف هبطخ  مجنپ  لصف 

ءاملع بتک  رد  هّیکَدَف  هبطخ 

هراشا

حرش نیدب  نانآ  زا  یخرب  مان  هک  دناهتسارآ ، نآ  لقن  هب  ار  شیوخ  ياهباتک  و  هدرک ، تیاور  یّنس  هعیش و  گرزب  نایوار  ار  كَدَف  هبطخ 
: تسا

تّنس لها  ءاملع  زا 

« یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  . » 2 هحفص 12 . ءاسنلا ، تاغالب  باتک  رد  يرمق ، يرجه  لاس 204  دلوتم  نومأم ، رصع  دنمشناد  روُْفیَط » نبا  . » 1
تغل بیدا و  روـظنم » نبا  . » 3 فینح . نب  نامثع  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  همان  لـیذ  هحفص 252 ، دلج 16 ، هغالبلا ، جـهن  حرـش  رد 
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هّدام لیذ  هیاـهّنلا ، رد  بدا ، ملع و  ياوشیپ  فورعم و  سانـش  تغل  ریثا » نبا  . » 4 َُّمل .)  ) هدام لیذ  برعلا ، ناسل  باتک  رد  روهـشم ، سانش 
.6 هحفص 311 . دـلج 2 ، بهذـلا ، جورم  باتک  رد  نیما ، سیون  خـیرات  خروم و  يدوعـسم » نیـسح  نب  یلع  . » 5 ناـنز . زا  یهورگ  هَُّمل :

هحفص 116. دلج 4 ، ءاسنلا ، مالعا  رد  هلاحک » اضر  رمع  ، » قّقحم همّالع  . 7 هحفص 157 . تیب ، لها  باتک  رد  ملع » وبا  قیفوت  داتسا  »

هعیش ءاملع  زا 

خیش . » 3 هحفص 131 . دلج 1 ، یسربط  جاجتحا  باتک  رد  یـسربط » دمحا  . » 2 هحفص 479 . دـلج 1 ، هَّمُغلا ، فْشَک  رد  ِیِلبِْرا » همالع  . » 1
( یناپمک پاچ  هحفص 108 ، دلج 8 ،  ) راونالاراحب رد  یـسلجم » همالع  . » 5 فئارطلا . رد  سواط » نب  دیـس  . » 4 عیارـشلا . للع  رد  قودص »

ددعتم ياهدنس  اب  یّنس  هعیش و  هک  تسا  يروهـشم  ياههبطخ  هلمج  زا  هبطخ ، نیا  دیوگیم : هبطخ  لقن  نمـض  رد  هحفص 215 ، دلج 29 
ثحب همادا  رد  و  دـشاب . نآ  نایوار  دانـسا و  ددـعت  رب  یلیلد  هک  مدروآ  اجنیا  ار  نآ  دانـسا  مامت  تهج  نآ  زا  نم  و  دـناهدرک ، لـقن  ار  نآ 

هبطخ نیا  جاجتحا  تیاکش و  دراوم  فئارطلا ، باتک  رد  سوواط  نب  دّیس  و  عیارشلا ، للع  رد  ار  هبطخ  زا  یشخب  قودص  خیش  دیامرفیم :
نیدب هبطخ  نیا  دـیوگیم : هبطخ  لقن  زا  دـعب  هحفص 140 ، دلج 3 ، یفاشلا ، صیخلت  باتک  رد  یـضترم » دیـس  . » 6 تسا . هدرک  لـقن  ار 

106 و ياههحفص : داهتجإلا ، صّنلا و  باتک  رد  نیّدلا » فرش  دّیس  همالع  . » 7 تسا . هدـش  تیاور  ناوارف  هوجو  فلتخم و  قرط  زا  هنوگ 
ناگدنسیون زا  و  دینیبب ، یسلجم  همّالع  راونالاراحب  یسربط و  جاجتحا  باتک  رد  ار  هبطخ  نیا  كرادم  دیناوتیم  امش  دسیونیم … :  107

، تسا هدرک  لقن  ار  نآ  دانسا  اب  كَدَف » هفیقـس و   » باتک رد  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دّمحم  رکبوبا  دننام : يدارفا  زین  ّتنـس  لها  ناگرزب  و 
هَّللادبع هب  رگید  یخرب  و  رقاب ) دّمحم  ماما  ترضح   ) رفعجوبا ماما  هب  یضعب  و  همطاف ) یلع و  ترضح  رتخد   ) بنیز ترضح  هب  یخرب  هک 
مالـسلا اـهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ًاـعوفرم  ار  دوـخ  دانـسا  یگمه  هک  دـسریم  مالـسلا  مهیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  هوـن   ) نسح نب  نسح  نب 

ملاوع تاکردتـسم  بحاص  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  مّود . دـلج  ءارهزلا  ۀـمطاف  مولعلا  ملاوع  باتک  رد  ینارحب » همالع  . » 8 دنناسریم .
بلاطم زا  یضعب  حیضوت  حرش و  هب  هبطخ  نیا  لیذ  رد  یلاعت ) هَّللا  هملس   ) یحطبا رقاب  دّمحم  دّیـس  جاح  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ترـضح  مولعلا 

. دناهتخادرپ نآ 

هّیکَدَف هبطخ  كرادم 

. دییامرف هجوت  عیـشت  گرزب  ءاملع  زا  یـضترم  دیـس  یلزتعم و  دیدحلا  یبا  نبا  ینعی  هصاخ  هماع و  گرزب  ملاع  ود  زا  دنـس  رکذ  هب  لاح 
قیرط راهچ  هب  دـنادیم ) قوثو  دروم  راکزیهرپ و  تایبدا ، رد  رهام  ثدـحم  ملاـع ، ار  وا  هک  ( ) 227  ) يرهوج رکبوبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 

نب حلاص  نب  نسح  زا  شردپ  زا  هرامع  نبا  دّمحم  نب  رفعج  زا  ایرکز  نب  دّـمحم  زا  يرهوج  . 1 ( 228 . ) تسا هدرک  تیاور  ار  هبطخ  نیا 
نب دّـمحم  نب  رفعج  زا  يرهوج  . 2 مالـسلا . مهیلع  هرهاـط  هقیدـص  زا  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز  زا  مشاـه  ینب  تیب  لـها  زا  نت  ود  زا  قح 

زا یعیجف  نارمع  نب  نامثع  زا  يرهوج  . 3 مالسلا .) هیلع  قداص  ماما   ) مالسلا مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  رامع .
نب دّمحم  نب  دـمحا  زا  يرهوج  . 4 مالـسلا . هیلع  رقاب ) ماما   ) یلع نب  دّـمحم  رفعج  یبا  زا  یفعج  رباج  زا  رمـش  نب  رمع  زا  عیجن  نب  لـئان 

یفاش سیفن  باتک  رد  یضترم  دیس  اما  ینثملا . نسحلا  نبا  نیسحلا و  تنب  همطاف  نبا  ضحم  هَّللادبعب  فورعملا  نسح  نب  هَّللادبع  زا  دیزی 
زا دوب ). دیفم  خیـش  خیاشم  زا  هک  هدش  لقن   ) ینابزرم نارمع  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا  . 1 تسا : هدومرف  لـقن  قیرط  ود  هب  ار  هبطخ  نیا  ( 229)
نب ةورع  زا  ناسیک  نب  حلاص  زا  قاحـسا  نب  دّمحم  زا  یماطق  نب  یقرـش  زا  يدانز  زا  يوحن  هَّللادیبع  نب  دـمحا  زا  بتاک  دـحا  نب  دّـمحم 

نمحرلادـبعوبا  ) هشیاع نبا  زا  ینامی  مساـق  نب  دّـمحم  زا  یکم  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  یناـبزرم  ( 230  ) دنـس لیوحت  هب  . 2 هشیاـع . زا  ریبز 
(. یمیت نیسح  نب  دّمحم  نب  هَّللادیبع 
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(231 ( ) كَدَف بصغ  زا  سپ  مدرم  لباقم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  جاجتحا   ) هّیکَدَف هبطخ  نتم 

[ هبطخ داریا  يارب  دجسم  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تکرح  ]

ار كَدَف  تفرگ  میمصت  ًاعطق  رکبوبا  هک  یماگنه  تسا : هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  شدانِسا  هب  مالسلاهیلع  نسح  نب  هَّللادبع 
رس رب  ار  شاهعنقم  دیسر ، ترضح  نآ  هب  ربخ  نیا  دوش ، نیمزرس  نآ  رد  ناشیا  فّرصت  عنام  و  دناتس ، زاب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا 

هدیـشک نیمزرب  شـسابل  ياههلابند  هک  یلاح  رد  دوخ ، دنواشیوخ  نانز  نازینک و  زا  یهورگ  هارمه  هب  دیچیپ و  رداچ  رد  ار  دوخ  هتخادنا 
نوریب هناخ  زا  دوب ، ترـضح  نآ  هیبش  ًالماک  دروآیمن و  مک  ادـخ  لوسر  تاکرح  نتفر و  هار  زا  يزیچ  شتاـکرح  نتفر و  هار  دـشیم و 

دـنتخیوآ و ترـضح  يارب  ياهدرپ  دـندوب . هتفرگ  راـصنا  رجاـهم و  زا  ياهّدـع  ار  رکبوـبا  فارطا  دـش . دراو  دجـسم ) هب   ) هکنیا اـت  هدـمآ 
بارطـضا و دـندش و  نایرگ  نآ  ندینـش  زا  مدرم  هک  دروآ  نورب  لد  زا  يزادـگناج  يهلاـن  نآ  زا  سپ  تسـشن . هدرپ  تشپ  رد  ترـضح 

تّدش دش و  شوماخ  اهادص  ورس  تسشنورف و  ّتیعمج  ناجیه  همهمه و  ات  هدرک  ثکم  ياهظحل  سپـس  دمآ . دیدپ  ّتیعمج  رد  شورخ 
توکـس و زا  سپ  دـش . عورـش  رگید  راب  مدرم  هیرگ  درک . زاغآ  ربمایپ  رب  دورد  یهلا و  ساپـس  دـمح و  اـب  ار  نخـس  تفاـی ، شهاـک  نآ 

: دومرف نینچ  هداد  همادا  دوخ  نانخس  هب  نانآ ، شمارآ 

دنوادخ رکش  دمح و  . 1

َّمَج اهالاو ، ٍنَنِم  ِمامَت  َو  اهادْـسَا  ٍءالآ  ِغُوبُـس  َو  اهَأَدَـتبا ، ٍمَِعن  ِموُمُع  نِم  َمَّدَـق ، اِمب  ُءانَّثلاو  َمَْهلَا ، ام  یلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  َو  َمَعنَا ، ام  یلَع  هَِّلل  ُدـمَحلَا 
َیِلا َدَمْحَتْـسا  َو  اِهلاّصتِال  ِرْکُّشلاـِب  اـِهتَداِزتْسِال  ْمَُهبَدـَن  َو  اهُدـَبَا ، ِكارْدِْـالا  ِنَع  َتَواـفَت  َو  اهُدَـمَا  ءاَزَجلا  ِنَع  ياـَن  َو  اهُدَدَـع ، ِءاـصْحِْالا  ِنَع 

رد ییانیب ) ینشور و  تهج  هب   ) هک هچنآ  رب  رکـش  و  هداد ، تمعن  هچنآ  رب  ار  دنوادخ  ساپـس  اِهلاْثمَا . یِلا  ِبْدَّنلاب  یّنَث  َو  اِهلازْجِِاب  ِِقئالَخلا 
زاغآ هدنب ) قاقحتسا  تساوخرد و  زا  لبق   ) شیپاشیپ هک  یناگمه  ياهتمعن  زا  تسا ، هداتسرف  شیپ  زا  هک  هچنآ  هب  شیاتـس  و  هدنکفا ، لد 

دزم شاداپ و  زا  و  نوزف ، رامش  زا  اهنآ  دادعت  تسا ، هتـشاد  ینازرا  هک  یتمعن  هنوگره  هداتـسرف و  یناوارف  هب  هک  ییاهتمعن  شزیر  هدرک و 
زا دـناوخارف و  يرازگرکـش  هب  نآ  موادـت  لاّصتا و  تمعن و  ندیـشخب  ینوزف  يارب  ار  مدرم  تسا . نوریب  یـسرتسد  زا  شتیاهن  و  رود ، هب 

دننامه هب  ار  ناشیا  هرابود  دیامرف و  رّدقم  شیپ  زا  شیب  ناشیا  رب  ار  اهتمعن  ات  دنزادرپب  شترـضح  دـمح  شیاتـس و  هب  هک  تساوخ  ناشیا 
. دناوخ ارف  اهنآ 

دنوادخ تّینادحو  هب  تداهش  . 2

ُِعنَتْمُْملَا اَهلوُقْعَم ، ِرْکِْفلا  ِیف  َرانَا  َو  اَهلوُصْوَم ، َبُولُْقلا  َنَّمَض  َو  اهَلیوَْأت ، َصالْخِْالا  َلَعَج  ٌۀَِملَک  َُهل ، َکیرش  ُهَدحَو ال  ُهّللا  ّالإ  َهِلا  نَا ال  ُدَهشَا  َو 
اهنَّوَک اهَلَثَْتما ، ٍۀَِلثمَا  ِءاِذتْحا  َِالب  اهَأَْشنَا  َو  اهَْلبَق  َناک  ٍءْیَش  نِم  َءایْشَْالا ال  َعَدَْتبِا  ُُهتَّیِْفیَک ، ِماهوَْالا  َنِم  َو  ُُهتَفِص  ِنُسلَْالا  َنِم  َو  ُُهتَیْؤُر ، ِراْصبَْالا  َنِم 

ِِهتَردُِقل ًاراَهِْظا  َو  ِِهتَعاط  یلَع  ًاهِیْبنَت  َو  ِِهتَمْکِحل  ًاتِیْبثَت  ّالا  اهِریوْصَت  یف  َُهل  ٍةَِدئاف  َو ال  اهِنیِوْکَت  یلإ  ُْهنِم  ٍۀَجاَح  ِْریَغ  ْنِم  ِِهتَّیـشَِمب  اَهأَرَذ  و  ِِهتَرْدُِقب ،
یِلا ُهنِم  ًۀَـشایِح  َو  ِِهتَمِْقن  ْنَع  ِهِدابِعل  ًةَداـیِذ  ِِهتَیِـصْعَم ، یلَع  َباـقِْعلا  َعَضَو  َو  ِِهتَعاـط ، یلَع  َباوَّثلا  َلَـعَج  َُّمث  ِِهتَوْعَدـِل ، ًازازِعا  َو  ِِهتَّیرَِبل ، ًادُّبَعَت  َو 

هک تسا  ياهملک  هَّللا  ـالا  هلا  ـال  درادـن ، دوجو  وا  يارب  یکیرـش  هک  تسا  ییاـتکی  تسین و  ییادـخ  هَّللا  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  و  ِِهتَّنَج .
هک يدنوادخ  تسا ، هدرک  داجیا  ییانـشور  نآ  لّقعت  يارب  رکف  رد  هداهن و  اهلد  رد  ار  شدـنویپ  ( 232  ) هداد و رارق  صالخا  ار  شلیوأـت 
نآ زا  لبق  هک  يزیچ  زا  هن  ار  ءایشا  تسا . یندشان  اهمْهَو  يارب  شا  یگنوگچ  كرد  و  اهنابز ، يارب  شفیصوت  و  ناگدید ، يارب  شرادید 
دوخ تساوخ  هب  و  درک ، قلخ  شیوخ  تردق  هب  دیرفآ و  ار  ءایـشا  وگلا  لاثم و  زا  هدافتـسا  نودـب  تخاس و  رادـیدپ  یتسین ) زا  و  ، ) دـشاب

ار شتمکح  هکنیا  زج  دشاب ، شیارب  ياهدیاف  اهنآ  هب  ندیشخب  لکش  رد  ای  دشاب و  هتـشاد  يزاین  اهنآ  شنیرفآ  هب  هکنیا  نودب  دروآ  دیدپ 
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سپ دشاب . يزارفارس  بجوم  شتوعد  يارب  یگدنب و  دّبعت و  بجوم  شناگدیرفآ  يارب  هاگآ و  ار  نارگید  شتردق  تعاط و  رب  رادیاپ و 
زاب دوخ  مشخ  زا  ار  شناگدـنب  ات  هداهن  ار  رفیک  باـقع و  ناـش  یناـمرفان  رب  ّبترتم و  ار  باوث  ناـنآ  نداد  ارف  شوگ  تعاـط و  رب  نآ ، زا 

. دناوخارف تشهب  يوس  هب  دراد و 

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  تلاسر  هب  تداهش  . 3

َْلبَق ُهافَطْصا  َو  ُهَلبَتْجا ، ِنَا  َْلبَق  ُهاَّمَس  َو  ُهَلَسْرَا ، ْنَا  َْلبَق  ُهَبَجَْتنا  َو  ُهَراتِخا  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُدبَع  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  یبَا  َّنَا  ُدَهـشَا  َو 
ِثِداوَِحب ًۀَطاِحا  َو  ِرُومُْالا ، ِِلئآَِمب  یلاعَت  ِهّللا  َنِم  ًاْملِع  ٌۀَنوُْرقَم ، ِمَدَْعلا  ِۀَیاهَِنب  َو  ٌۀَنوُصَم  ِلیواهَْالا  ِْرتِِسب  َو  ٌۀَنُونْکَم  ِْبیَْغلِاب  ُِقئالَْخلا  ِذِا  ُهَثَعَْتبا ، ِنَا 

هکنآ زا  شیپ  تسوا ، لوسر  هدنب و  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  مردپ  هک  مهدیم  یهاوگ  و  ِروُدْقَْملا . ِعقاوَِمب  ًۀَفِرعَم  َو  ِروُهُّدـلا ،
، دنک ثوعبم  ار  وا  هکنآ  زا  لبق  داهن و  مان  ار  وا  شندروآ  دیدپ  زا  لبق  دیشخب و  تفارـش  يرترب و  دیزگرب و  ار  يو  دهد ، تیرومأم  وا  هب 

زرم رانک  رد  هدش و  يراد  هگن  كانـسرت  ياههدرپ  تشپ  رد  موتکم و  بیغ  هدرپ  سپ  رد  قئالخ  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ؛ هدـیزگرب  ار  وا 
عوقو نامز  هب  تشاد و  هطاحا  ناراـگزور  ياهدادـیور  هب  تسنادیم و  ار  اـهراک  دـمایپ  هجیتن و  دـنوادخ  نوچ  دـندربیم . رـس  هب  یتسین 

. دوب انشآ  یندش  ياهراک  تارّدقم و 

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  تلع  . 4

ًةَدـِباع اِهنارین ، یلَع  ًافَّکُع  اِهنایْدَا ، یف  ًاقَِرف  َمَمُْالا  يَاَرَف  ِهِْمتَح ، ِریِداقَِمل  ًاذاْفنِا  َو  ِهِمْکُح  ِءاْضِما  یلَع  ًۀَـمیزَع  َو  ِهِرمَِال ، ًاـمامِتا  یلاـعَت  ُهّللا  ُهَثَعْتبِا 
ِراصبَْالا ِنَع  یَّلج  َو  اهَمَُهب ، ِبُولُقلا  ِنَع  َفَشَک  َو  اـهَمَلُظ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  ُهّللا  َراـَناَف  اـِهنافْرِع ، َعَم  ِهِّلل  ًةَرِکنُم  اـِهناثْوَِال ،

. ِمیقَتْـسُْملا ِقیِرَّطلا  َیِلا  ْمُهاعَد  َو  ِمیوَْقلا  ِنیّدلا  َیِلا  مُهادَه  َو  ِۀَیامِعلا ، َنِم  ْمُهَرََّصب  َو  ِۀَیاوِغلا  َنِم  ْمُهَذَْقنَا  َو  ِۀَیادِْهلِاب  ِساَّنلا  ِیف  َماق  َو  اهَمَمُغ ،
یمتح نیناوق  تارّدـقم و  ندوب  ارجالا  مزال  شتاروتـسد و  ماکحا و  يارجا  رب  یمتح  هدارا  شنامرف و  لامکا  مامتا و  يارب  ار  وا  دـنوادخ 

فارطا هک  یلاح  رد  دومرف ، هدهاشم  هقرف  هقرف  هدنکارپ و  تلاح  هب  دندوب ، ینایدا  ياراد  هکنیا  اب  ار  اهتّما  ترضح  نآ  درک ، ثوعبم  دوخ 
یهارمگ دنوادخ  دندوب . وا  رکنم  دنتخانشیم ، ار  دنوادخ  ًاترطف )  ) هکنیا اب  دندیتسرپیم و  ار  ناشیاهتب  هتفرگ  ار  دوخ  هتخورفارب  ياهشتآ 

تالکـشم اهیگریت و  تاماهبا و  اـهلد  زا  نشور و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ترـضح  دوجو  هب  ار  ناـشیا  ینورد ) یکیراـت  (و 
يارب مدرم  نیب  رد  دیـشخب و  ینـشور  ناشیا  نامـشچ  هب  نانآ ، مشچ  ولج  زا  اهباجح  اههدرپ و  نتـشادرب  اب  دودز . ار  اهیمهفجک  ینهذ و 

هب دیـشخب ، ییانیب  شنیب و  دـیناهر و  ییانیبان  يروک و  زا  هداد و  تاجن  یهابت  یهارمگ و  زا  ار  نانآ  تساخ و  اپ  هب  ییاـمنهار  تیادـه و 
. دومرف ناشتیاده  تسار  هار  هب  هتخاس  ناش  ییامنهار  راوتسا  نید 

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلحر  . 5

ِناوْضِر َو  ِراربَْالا  ِۀَِکئالَْملِاب  َّفُح  ْدَق  ٍۀَحار ، یف  ِراَّدلا  ِهِذـه  ِبَعَت  نَع  ( 233  ) ٍدَّمَحُمَف ٍراثیا ، َو  ٍۀَبْغَر  َو  ٍراِیتْخا  َو  ٍۀَـفأَر  َْضبَق  ِهَیِلا  ُهَّللا  َهَضَبَق  َُّمث 
َو ِْهیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ِهِّیِـضَر  َو  ِْقلَْخلا  َنِم  ِِهتَرَیِخ  َو  ِهِّیَفَـص  َو  ِیْحَْولا  یَلَع  ِِهنیِمَا  َو  هِِّیبَن  ِیبَا  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِراَّبَْجلا ، ِِکلَْملا  ِةَرَواُجم  َو  ِراّـفَْغلا  ِّبَّرلا 

حور ضبق  شیوخ  راثیا  تبغر  و  دوب ، وا  تحلـصم  هک  هچنآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  ینابرهم و  اـب  ار  وا  دـنوادخ  هاـگنآ  ُُهتاـکََرب . َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر 
يدونـشخ هتفرگ ، ار  شفارطا  راکوکین  ناگتـشرف  تشگ  هدوسآ  اـیند  نیا  تمحز  جـنر و  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  درک و 

ادخ و ربمایپ  مردپ ، رب  دنوادخ  دورد  دربیم . رـس  هب  ردتقم  ياورنامرف  دـنوادخ  یگیاسمه  رد  دـش و  شلاح  لماش  هدـنیاشخب  راگدرورپ 
وا رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  وا ، يدونـشخ  دنـسپ و  دروم  ِدرف  شناگدیرفآ و  نیب  زا  وا  بختنم  هدیزگرب و  یحو و  رب  وا  نیما 

. داب
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نآرق زا  تیعبت  هب  مدرم  رما  . 6

ْمُکِـسُْفنَا و یلَع  ِهَّللا  ُءانَُما  َو  ِِهیْحَو  َو  ِِهنید  ُۀَـلَمَح  َو  ِِهیْهَن ، َو  ِهِرمَا  ُبُْصن  ِهَّللا  َداـبِع  ُْمْتنَا  دومرف : هدرک  سلجم  لـها  هب  يور  شترـضح  هاـگنآ 
ُروُّنلاو ُقِداَّصلا  ُنآْرُْقلاَو  ُقِـطاَّنلا  ِهَّللا  ُباـتِک  ْمُْکیَلَع : اهَفَلْخَتْـسا  ٌۀَّیَِقب  َو  ْمُْکَیِلا  ُهَمَّدَـق  ٌدـْهَع  ْمُکیف  ِهِّلل  ْمَُـکل ، ٌّقَـح  ْمـُتْمَعز  َو  ِمَمُْـالا  َیِلا  ُهُؤاـغَُلب 

ُهُعامْسإ ِةاجَّنلا  َیِلا  ٍّدَُؤم  ُهُعابِّتا ، ِناوْضِّرلا  َیِلا  ٌِدئاق  ُهُعایْشَا ، ِِهب  ٌۀَِطبَتْغُم  ُهُرِهاوَظ ، ٌۀَیِّلَجَتَم  ُهُِرئارَس ، ٌۀَفِشَکنُم  ُهُِرئاَصب ، ٌۀَنَِّیب  ُعِماّللا ، ُءایِّضلاو  ُعِطاَّسلا 
ُهُـصَخُر َو  َُۀبوُْدنَْملا  ُُهِلئاضَف  َو  ُۀَِیفاْکلا . ُُهنیِهاَرب  َو  ُۀَِـیلاْجلا  ُُهتانَِّیب  َو  ُةَرَّذَـحُْملا  ُهُمِراحَم  َو  ُةَرَّسَفُْملا  ُهُِمئازَع  َو  ُةَرَّوَنُْملا  ِهَّللا  ُجَـجُح  ُلاُنت  ِِهب  (، 234)
ياهنیما وا  یحو  نید و  نالماح  یهلا و  یهن  رما و  میقتـسم  نالوؤسم  نابطاخم و  ادـخ ! ناگدـنب  يا  امـش  ُۀـَبُوتْکَْملا  ُهُِعیارَـش  َو  ُۀـَبوُهْوَملا 

دهع و امـش  نیب  رد  ار  دنوادخ  تسامـش ، ندرگ  رب  دنوادخ  زا  یقح  دیتسه . اهتما  رگید  هب  ادـخ  نید  ناگدـنناسر  نتـشیوخ  رب  دـنوادخ 
یهلا و قطان  باتک  نآ  تسا و  هدیزگ  رب  دوخ  تباین  تفالخ و  هب  امـش  رب  هک  تسا  ياهدنامزاب  و  هدراذگ ، امـش  دزن  رد  هک  تسا  يرارق 

شرهاوظ و  نآ ) لـها  دزن  رد   ) راکـشآ شرارـسا  نشور ، ّلَدَتـسُم و  شیاههاگدـید  تسا ، كاـنبات  غارچ  ناـشخرد و  رون  نیتسار ، نآرق 
نآ هلیـسو  هب  تسا . ییاهر  بجوم  نآ  توالت  و  نیرب ، تشهب  يوس  هب  ربهار  شا  يوریپ  نارگید و  هطبغ  دروم  شناوریپ  تسا . ناشخرد 

، یفاک نیهارب  نشور ، لیالد  دیاهدش ، رذـح  رب  نآ  زا  هک  ییاهمارح  حـضاو ، تاروتـسد  تفای و  تسد  ناوتیم  یهلا  نشور  ياهتجح  هب 
لصاح نآرق  نآ  قیرط  زا  يدنوادخ  بوتکم  نیناوق  زین  و  امش ،) رب  دنوادخ  يوس  زا   ) تسا یتبهوم  هک  زیاج  روما  یبحتـسم ، ياهتلیـضف 

. دوشیم

یهلا ماکحا  هفسلف  . 7

ًاتِیْبثَت َمایِّصلا  َو  ِقْزِّرلا ، ِیف  ًءاـمَن  َو  ِسفَّنِلل  ًۀَـیِکَْزت  َةاـکَّزلا  و  ِْربِْکلا ، ِنَع  ْمَُکل  ًاـهیِزنَت  َةـالَّصلا  َو  ِكرِّشلا ، َنِم  ْمَُکل  ًاریهطَت  َناـمیْالا  ُهَّللا  َلَـعَجَف 
َْربَّصلا َو  ِمالْـسِِْالل . ًاّزِع  َداهِْجلا  َو  ِۀَقْرُْفلا  َنِم  ًانامَا  انَتَماِما  َو  ِۀَّلِْمِلل  ًاماِظن  انَتَعاط  َو  ِبُولُْقِلل  ًاقیِْـسنَت  َلْدَْعلا  َو  ِنیِّدِلل ، ًادییْـشَت  َّجَْحلا  َو  ِصالْخِِْالل ،

َصاصِْقلا َو  ِدَدَْـعِلل  ًةاْمنَم  ِماحرَْالا  َۀَلِـص  َو  ِطَخَّسلا  َنِم  ًۀَـیاقِو  ِنیَدـِلاْولا  َِّرب  َو  ِۀَّماْعِلل  ًۀَحَلْـصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْالا  َو  ِرْجَْالا  ِباجِیتْسا  یَلَع  ًۀـَنوُعَم 
، ِسْجِّرلا ِنَع  ًاهیِْزنَت  رْمَْخلا  ِبْرُش  ْنَع  َیْهَّنلا  َو  ِسْخَْبِلل ، ًارییْغَت  ِنیِزاوَْملا  َو  ِلییاکَْملا  َۀَِیفَْوت  َو  ِةَرِفْغَْمِلل ، ًاضیِرعَت  ِرْذَّنلِاب  َءافَولا  َو  ِءامِّدِلل ، ًانْصِح 
َو ال ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا   » َف ِۀَِّیبُوبُّرلِاب ، َُهل  ًاصالِخا  َكْرِّشلا  ُهَّللا  َمَّرَح  َو  ِۀَّفِْعِلل . ًاباجیا  ِۀَـقْرِّسلا  َكَْرت  َو  ِۀَـنْعَّللا ، ِنَع  ًاباجِح  ِفْذَْـقلا  َباـِنتْجا  َو 

دنوادخ سپ  ( 236 «. ) ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  نِم  َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِا   » ُهَّنِاَف ُْهنَع ، ْمُکاهَن  َو  ِِهب  ْمُکَرَمَا  امیف  َهَّللا  اوُعیطَا  َو  ( 235 « ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَا  َو  ّاِلا  َُّنتوُمَت 
زا  ) ناور حور و  تراهط  هیکزت و  ثعاب  ار  تاکز  ّربکت ، زا  امـش  یکاپ  هیزنت و  بجوم  ار  زاـمن  كرـش ، زا  امـش  یکاـپ  بجوم  ار  ناـمیا 

ار يرگداد  نید ، يراوتسا  ثعاب  ار  جح  صالخا ، يرادیاپ  بجوم  ار  هزور  يزور ، رد  ینوزف  دشر و  و  لُخب ) هلمج  زا  ناهانگ  یگدولآ 
ییادج و زا  ناما  بجوم  ار  ام  ییاوشیپ  يربهر و  ّتلم ، شیاسآ  مظن و  ثعاب  ار  ام  زا  يوریپ  تعاطا و  و  اهلد ، تیوقت  ماجسنا و  بجوم 

هّماع تحلصم  هب  ار  فورعم  هب  رما  شاداپ ، یگتـسیاش  قاقحتـسا و  رب  یکمک  ار  يرادیاپ  ربص و  مالـسا ، هوکـش  تّزع و  ار  داهج  هقرفت ،
صاصق ّتیعمج ، ترثک  بجوم  ار  نادنواشیوخ  ماحرا و  اب  یگتـسویپ  دنویپ و  راگدرورپ ، مشخ  زا  يرپس  ار  ردام  ردپ و  هب  یکین  مدرم ،

نایز مدع  بجوم  ار  یشورف  مک  زا  زیهرپ  شزرمآ ، ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  بجوم  ار  رذن  هب  يافو  اهيزیرنوخ ، زا  يریگولج  بجوم  ار 
ياهزیگنا ار  یسنج ) ياوران  تمهت   ) فذق زا  نتـسج  يرود  يدیلپ ، زا  ندوب  كاپ  رطاخ  هب  ار  بارـش  ندیماشآ  زا  یهن  یگتـسکشرو ، و 

دوخ هب  تبـسن  ندیزرو  كرـش  دنوادخ  داد و  رارق  ینمادـکاپ  تفع و  ظفح  بجوم  ار  يدزد  زا  زیهرپ  نیرفن ، نعل و  زا  يریگولج  يارب 
هک هنوگ  نادـب  دـنوادخ  زا   » سپ ، دـننک هشیپ  صـالخا  وا  ّتیبوـبر  هب  تبـسن  دوـخ  یگدـنب  رد  ناگدـنب  هک  دوـمرف  مارح  تهج  نآ  زا  ار 
رما نادـب  ار  امـش  هک  هچنآ  رد  ار  ادـخ  و  دـیورن »! ایند  زا  یناملـسم  لاح  رد  زج  دـینک و  هشیپ  اوقت  دیـشاب و  هتـشاد  زیهرپ  تسا ، هتـسیاش 

«. دنراد سرت  فوخ و  دنوادخ  زا  اناد  انیب و  ناگدنب  طقف   » اریز دینک ! يرادربنامرف  دنکیم ، یهن  هک  هچنآ  دنکیم و 
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متسه مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  رتخد  همطاف  نم  دینادب  مدرم  يا  . 8

ُلَْعفَا ام  ُلَْعفَا  َو ال  ًاطَلَغ  ُلُوقَا  َو ال  ًاءْدـَب  َو  ًادوَع  ُلُوقَا  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  یبَا  َو  ُۀَـمِطاف  یِّنَا  اوُمَلِْعا  ُساَّنلا ! اـهُّیَا  َتلاـق : َُّمث 
ُهوُدَِجت ُهُوفِرعَت  َو  ُهوُزعَت  ْنِاَف  (، 237 « ) ٌمیِحَر ٌفوَؤر  َنینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  مُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ٌلوُسَر  مُکَءاج  ْدََـقل  : » ًاطَطَش

ْنَع ًِالئام  ِةَراذِّنلِاب ، ًاعِداص  َۀـَلاسِّرلا  َغَّلَبَف  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِْهَیِلا  ُّيِْزعَْملا  َمِْعَنل  َو  ْمُِکلاجِر  َنُود  یِّمَع  ِْنبا  اخَا  َو  ْمُِکئاِسن  َنُود  یبَا 
یَّتَح َماْهلا  ُتُْکنَی  َو  َمانصْالا  ُرِـسْکَی  ِۀَنَـسَحلا ، ِۀَظِعوَملا  َو  ِۀَمکِحلِاب  هِّبَر  ِلیبَس  یلإ  ًایِعاد  ْمِهِماظْکَِاب  ًاذِخآ  ْمُهَجَبَث ، ًابِراض  َنیِکِرْـشُْملا  ِۀَجَرْدَم 

َو َحاط  َو  ِنیِطایَّشلا  ُقِشاقَش  ْتَسرَخ  َو  ِنیِّدلا  ُمیِعَز  َقَطَن  َو  ِهِضْحَم  ْنَع  ُّقَحلا  َرَفْسَا  َو  ِهِْحبُص  ْنَع  ُْلیَّللا  يَّرَفَت  یّتَح  َُربُّدلا ، اوُّلَو  َو  ُعْمَْجلا  َمَزَْهنا 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  مردپ  متـسه و  همطاف  نم  هک  دینادب  مدرم ! يا  دومرف : هاگنآ  ِقاقِّشلا . َو  ِْرفُْکلا  ُدَقُع  ْتَّلَْحنا  ِقافِّنلا و  ُظیِش 
، مهدیم ماجنا  هک  يراک  میوگیمن و  نخس  هوای  هدوهیب و  میوگیم ، ماجنا  زاغآ و  ياراد  هدش و  باسح  ینانخـس  دشابیم . مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
هب تبـسن  دوب ، راوشد  وا  رب  تخادـنایم ، تمحز  هب  ار  امـش  هک  هچنآ  دـمآ ، ناتیارب  امـش  دوخ  زا  يربماـیپ  : » تسین اوراـن  تسا و  تسرد 

ار وا  دیـسانشب  دینادب و  ار  وا  بسن  بسح و  رگا  دوب » زوسلد  نابرهم و  ناگدنروآ  نامیا  هب  تشاد و  دـیدش  لیامت  امـش  حالـص ) ریخ و  )
بوخ هچ  و  امـش ، نادرم  زا  کی  چیه  يومعرـسپ  ِردارب  هن  نم و  يومعرـسپ  ِردارب  و  امـش ، نانز  زا  کی  چیه  ردپ  هن  دـیباییم ، نم  ردـپ 

راذنا و میب و  غالبا و  ار  شیوخ  تلاسر  ترـضح  نآ  داب ! شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ  دورد  دـشاب . وا  هب  بوسنم  ناسنا  هک  تسا  يراختفا 
وکین دنپ  تمکح و  اب  درشف و  ار  ناشیا  موقلح  تسکـش و  ار  نانآ  رمک  دوب ، رانکرب  ناکرـشم  شور  کلـسم و  زا  راهظا و  ار  دوخ  زردنا 

هب اپ  هدروخ  تسکـش  ناشیا  عمج  هکنیا  ات  درک  بوکرـس  ار  نازارفندرگ  تسکـش و  ار  اهتب  دومرف ، توعد  شراگدرورپ  هار  هب  ار  ناشیا 
نخس هب  بل  نید  ربهر  دش ، راکشآ  نیتسار  تقیقح  قح و  دز و  وس  کی  هب  ناهاگحبص  هرهچ  زا  ار  شهایـس  هدرپ  بش  دنتـشاذگ ، رارف 
لحنم دـش و  هدوشگ  فالتخا  رفک و  ياههدـقع  اههرگ و  دـندش و  دوبان  قفانم  ناگیامورف  تسـشن ، ورف  نیطایـش  سوه  يوه و  دوشگ و 

. تشگ

دیدش زیزع  مردپ  طسوت  هک  دیدوب  لیلذ  فیعض و  یمدرم  امش  . 9

َو ِنالْجَْعلا  ِۀَْـسُبق  َو  ِعِماَّطلا  َةَزُْهن  َو  ِبِراّشلا  َۀَـقْذُم  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  ِصاـمِْخلا  ِضِیْبلا  َنِم  ٍرَفَن  ِیف  ِصـالْخِْالا  ِۀَِـملَِکب  ُْمتُْهف  َو 
هارمه هب  امـش  (. 238 « ) ْمُِکلْوَـح ْنِم  ُساَّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَا  َنُوفاـَخت  ، » َنِیئِـساخ ًۀَّلِذَا  َقَرَوـْلا ، َنُوتاـتْقَت  َو  َقْرَّطلا ، َنُوبَرْـشَت  ِمادـْقَْالا ، َءیِطْوَـم 

هب دـیدوب . مّنهج  لادوگ  هاگترپ  بل  رب  هکنآ  لاح  دـیدش و  صالخا  هملک  ياـیوگ  ( 239 ( ) نایـسراپ  ) داهن كاپ  نایوردیپس  زا  یهورگ 
ره يارب  ياهمعط  هنشت و  ره  يارب  ياهعرج  دنک ، دوبان  ار  امـش  تسناوتیم  دیـسریم ، هار  زا  هک  سک  ره  امـش ، یناوتان  فعـض و  رطاخ 

تـسوپ دیدیماشآیم و  رتش  لوب  هب  هتخیمآ  هدیدنگ  ياهبآ  دـیدوب ، هدـش  هل  نارگید  ياپ  ریز  دـیدوب ، ياهلعـش  ره  هریگ  شتآ  هنـسرگ و 
هب فارطا  زا  نارگید  هک  دیتشاد  تشحو  نآ  زا   » و دیدوب ، روخ  يرـسوت  لیلذ و  دیدروخیم ، ار  ناتخرد  گرب  تاناویح و  هدـشن  یغابد 

«. دنروآ موجه  امش 

؟ دیدوب ام  رب  اهالب  لوزن  رظتنم  دیدرکیم و  رارف  امش  دوب و  نآ  هدننک  شوماخ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اهگنج  ماگنه  رد  . 10

ِةَدَرَم َو  ِبَرَْعلا  ِنابْؤُذ  َو  ِلاجِّرلا  َمَُهِبب  َِینُم  ْنَا  َدَْعب  َو  ِیتَّلاَو ، اَّیَتّللا  َدـَعب  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  یلاعَت  َكَرابَت و  ُهَّللا  ُمُکَذَـقنَاَف 
، اِهتاوََهل یف  ُهاخَا  َفَذَـق  َنیِکِرْـشُْملا ، َنِم  ٌةَرِغاف  ْتَرَغَف  َو  ِناْطیَّشِلل  ٌنْرَق  َمََجن  َْوا  ( 240 « ) ُهَّللا اَهَأَفْطَا  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَـقْوَا  امَّلُک  ، » ِباتِْکلا ِلْهَا 

ِءاِیلْوَا ِدِّیَس  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ًابیرَق  ِهَّللا ، ِْرمَا  یف  ًادِهَتُْجم  ِهَّللا ، ِتاذ  یف  ًادوُدْکَم  ِهِْفیَِسب ، اهَبََهل  َدِمُْخی  َو  ِهِصَمْخَِاب  اهَخامِص  َاَطَی  یّتَح  ُءیِفَْکنَی  الَف 
َو َراـبخَْالا  َنوُفَّکَوَتَت  َو  َِرئاوَّدـلا  اَِـنب  َنوُصَّبَرَتـَت  َنُونِمآ  َنوُهِکاـف  َنوُعِداو  ِْشیَْعلا  َنِم  ٍۀَـیِهافِر  یف  ُْمْتنَا  َو  ًاـحِداک ، ًاّدُِـجم  ًاحِـصان ، ًارِّمَـشُم  ِهَّللا ،
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نآ زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  ترـضح  هلیـسو  هب  ار  امـش  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ِلاتِْقلا . َنِم  َنوُّرِفَت  َو  ِلازِّنلا  َدنِع  َنوُصُْکنَت 
برع و ناگرگ  ریلد و  نادرم  اب  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و  زا  دـعب  کچوک و  گرزب و  ثداوح  زا  دـعب  یتاجن  اـما  ، داد تاـجن  اـهیراتفرگ 
دنک و یشکرس  تساوخ  ناطیش  رگا  ای  و  درک » شوماخ  ار  نآ  دنوادخ  دنتخورفارب ، گنج  يارب  یشتآ  هک  هاگره   » باتک لها  نایشروش 

رگم تشادیمن  رب  گنج  يریگرد و  زا  تسد  یلع  داتسرفیم ، اهنآ  ماک  هب  ار  یلع  شردارب  دهد  ناشن  يدوخ  نیکرـشم  زا  ییوگروز  ای 
شتاروتسد ماجنا  رد  هدید و  جنر  ادخ  هار  رد  وا  درکیم ، شوماخ  دوخ  ریشمش  اب  ار  شتآ  نآ  ياههرارش  هداد  یلامـشوگ  ار  نانآ  هکنیا 

رگشالت راک  يریگیپ  رد  اشوک و  هاوخ ، ریخ  هدز ، الاب  ار  تّمه  نیتسآ  دوب . رورس  ادخ  يایلوا  هب  تبسن  کیدزن و  ادخ  لوسر  هب  اشوک و 
لایخیب هدوسآ و  دنمهرهب ، اهتمعن  زا  دیدوب و  دوخ  رکف  هب  دیدربیم ، رـس  هب  هافر  شیاسآ و  رد  طیارـش ) نامه  رد   ) امـش دوب و  یعاس  و 

رتدوز دوب ، شیاسآ  رارق  هک  اجنآ  رد  گنز ، هب  شوگ  و  دش ) دـهاوخ  ام  هیلع  یک  و   ) دـخرچیم هنوگچ  عاضوا  هک  هتـسشن  ام  نیمک  رد 
. دیتشاذگیم رارف  هب  اپ  دشیم ، راتشک  گنج و  هک  ماگنه  نآ  هتسشن و  نیمز  رب  نارگید  زا 

دیدش تسپ  هیامورف  ناطیش  کی  وریپ  ربمایپ  زا  دعب  ارچ  . 11

َنیِّلَقَْالا ُلِماخ  َغَبَن  َو  نیِواْغلا  ُمِظاک  َقَطَن  ِنیّدلا و  ُباْبلِج  َلَمَس  َو  ِقافِّنلا  ُۀَکیِسَح  ْمُکیف  َرَهَظ  ِِهئایِفْصَا ، يوْأَم  ِِهئاِیْبنَا و  َراد  هِّیبَِنل  ُهَّللا  َراتْخا  اَّمَلَف 
، َنیِظِحالُم ِهِیف  ِةَّرِْغِلل  َو  َنِیبیِجَتْسُم ، ِِهتَوْعَِدل  ْمُکاْفلَاَف  ْمُِکب ، ًاِفتاه  ِهِزِْرغَم  ْنِم  ُهَْسار  ُناْطیَّشلا  َعَلْطَا  َو  ْمُِکتاصَرَع  یف  َرَطَخَف  َنِیلِْطبُْملا  ُقینَف  َرَدَه  َو 

ٌبیِحَر ُْملَْکلا  ٌبیرَق و  ُدْهَْعلا  َو  اذه  ْمُِکبْرِش ، َْریَغ  ُْمتْدَرْوَا  َو  مُِکِلبِا  َْریَغ  ُْمتْمَسَوَف  ًاباضِغ ، ْمُکاْفلَاَف  ْمُکَشَمْحَا  َو  ًافافِخ  ْمُکَدَجَوَف  ْمُکَضَْهنَتْسا  َُّمث 
یماگنه ( 241 «. ) َنیِرفاْکلِاب ٌۀَطیحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِا  َو  اوُطَقَس  ِۀَْنتِْفلا  ِیف  الَا  ، » ِۀَْنتِْفلا َفْوَخ  ُْمتْمَعَز  ًارادْتبا  رَبُْقی ، اَّمل  ُلوُسَّرلاَو  ْلِمَْدنَی ، اََّمل  ُحْرُْجلاَو 

رهاظ و امـش  نایم  رد  قافن  راخ  دومرف ) تلحر  ربمایپ   ) درک رایتخا  شربمایپ  يارب  ار  شناگدیزگرب  هاگمارآ  ناربمایپ و  هناخ  دـنوادخ  هک 
ياهنادیم رد  دروآرب و  گناب  لطاب  لها  رتش  دش و  هغبان  تسپ  هورگ  زا  یمانمگ  دمآ و  نخس  هب  ناهارمگ  تکاس  دش و  هنهک  نید  هماج 

شتوعد هب  هدننک  لمع  ار  امـش  دروآ و  نوریب  دوخ  هاگیفخم  زا  ار  شرـس  دادیم  ناتیادن  هک  یلاح  رد  ناطیـش  دمآ و  رد  نالوج  هب  امش 
. دینک مایق  شتاروتسد ) هب  هک   ) تساوخ امـش  زا  هتخادرپ  امـش  شیامزآ  هب  سپ  درک . هظحالم  دوخ  رانک  رد  ندروخ  بیرف  يارب  تفای و 
هک يروخشبآ  هب  دیدز و  غاد  دوخ  رتش  ریغ  رب  هک  دش  نآ  هجیتن  دیدمآ . مشخ  هب  دوز  درک ، ناتکیرحت  دید . زیچان  نزویب و  ار  امش  سپ 
دش ماجنا  یماگنه  هب  فیرحت  رییغت و  نیا  دیدرک ) بصغ  دوب ، يرگید  ّقح  هک  ار  یتیالو  تفالخ و  ماقم   ) دیدش دراو  دوب ، يرگید  ّقح 
نفد ربمایپ  زونه  هتفاـین و  دوبهب  تحارج  و  هدرک ، ادـیپ  شرتسگ  هدیـسر  ناوختـسا  هب  مخز  و  هتـشذگن ، ادـخ  لوسر  نارود  زا  يزیچ  هک 

، خزود دیاهدرک و  طوقـس  هنتف  رد  دوخ  هک  دیـشاب  هاگآ  . » دوریم بوشآ  هنتف و  ِفوخ  هک  دیدرک  دومناو  هدرک  باتـش  امـش  دوب . هدشن 
«. تسا هدرک  هطاحا  ار  نارفاک 
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، ٌۀَِحئال ُهُرِجاوَز  َو  ٌةَرِهاب ، ُهُمالْعَا  َو  ٌةَرِهاز ، ُهُماکْحَا  َو  ٌةَرِهاظ ، ُهُرُوُما  ْمُکِرُهظَا . َْنَیب  ِهَّللا  ُباتِک  َو  َنوُکَفُْؤت ؟ ّینَا  َو  ْمُِکب  َْفیَک  َو  ْمُْکنِم  َتاْهیَهَف 
َْریَغ ِغَْـتبَی  ْنَم  َو  ( » 242 « ) ًالَدـَب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  « ؟ َنوُمُکَْحت ِهِْریَِغب  ْمَا  َنوُدـیُِرت ؟ ُْهنَع  ًۀَـبْغَرَا  ْمُکِروُـهُظ ، َءارَو  ُهوُُـمتْفَّلَخ  ْدَـق  ٌۀَحِـضاو ، ُهُِرماوَا  َو 

ُْمتْذَـخَا َُّمث  اهُداِیق ، َسَلْـسَی  َو  اُهتَرفَن  َنُکْـسَت  ْنَا  َْثیَر  ّاِلا  اُوثَبَلت  َْمل  َُّمث  (. 243 « ) َنیِرِـساْخلا َنِم  ِةَرِخْالا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُقی  ْنَلَف  ًاـنیِد  ِمالْـسِْالا 
َنوُّرُِست ِّیِفَّصلا ، ِِّیبَّنلا  ِنَنُـس  ِدامِْها  َو  ِِّیلَْجلا  َنیِّدلا  ِراْونَا  ِءافِْطا  َو  ِّيوَْغلا ، ِناْطیَّشلا  ِفاتِِهل  َنُوبیِجَتْـسَت  َو  اهَتَرْمَج ، َنوُجِّیَُهت  َو  اهَتَْدقَو ، نوُرُوت 
َنوُمُعَْزت ُْمْتنَا  َو  اشَْحلا  ِیف  ِنانِّسلا  ِزْخَو  َو  يدُْملا  ِّزَح  ِْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم  ُِربْصَن  َو  ِءاَّرَّضلاَو ، ِرَمَْخلا  ِیف  ِهَِدلَو  َو  ِِهلْهَِال  َنوُشْمَت  َو  ٍءاِغتْرا ، یف  ًاوْسَح 

ِسمَّشلاَـک ْمَُکل  یّلََجت  یَلب  َنوُـمَْلعَت ؟ ـالَفَا  ( 244 « ) َنوـُِنقُوی ٍمْوَِـقل  ًاـمْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَا  ْنَم  َو  َنوـُْغبَت  ِۀَِّیلِهاـْجلا  َمْـکُحَفَا  ، » اـَنل َْثرإ  ـال  ْنَا 
باـتک هک  یلاـح  رد  دـیوریم !؟ ههاریب  هچ  دـیوریم و  اـجک  هب  و  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  امـش  امـش ، زا  تسا  رود  سپ  ُهـُتَْنبا . یِّنَا  ِۀَـیِحاَّضلا 
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راکـشآ و شا  یهاون  تامّرُحم و  رّونم ، نشور و  نآ  ياههناشن  ناـشخرد ، شتاروتـسد  نشور ، شلئاـسم  تسامـش ، يور  شیپ  دـنوادخ 
رب دیهاوخیم  ای  و  دینک ؟ یـشوپ  مشچ  هتـشادرب  تسد  نآ  زا  دیراد  میمـصت  ایآ  دیتخادنا ، رـس  تشپ  ار  نآ  امـش  تسا ، حضاو  شنیمارف 
وا زا  زگره  دورب ، مالـسا  زا  ریغ  ینید  لاـبند  سک  ره  و  « » تسا يدـب  نیزگیاـج  نارگمتـس  يارب  ( » نیا هک  ( ؟ دـییامن مـکح  نآ  فـالخ 

نیا راهم  نتفرگ  دنیـشنب و  ورف  هنتف  نیا  یـشکرس  هک  دـیدرکن  ربص  نادـنچ  امـش  سپ  تسا ». ناراـکنایز  زا  ترخآ  رد  تسین و  هتفریذـپ 
ار هدننک  هارمگ  ناطیش  ياوآ  تفرگ و  ارف  ار  نآ  داب  سپـس  هدرک  شیاههّقرج  اههلعـش و  نتخورفا  هب  عورـش  ددرگ و  ناسآ  هدیمر  روتس 
هک دیدرک  دومناو  دیدمآرب ، هدیزگرب  ربمایپ  ياهتّنـس  ندرک  دوبان  ینارون و  نید  ناشخرد  راونا  ندرک  شوماخ  یپ  رد  هداد  تبثم  خـساپ 

نادناخ هب  تبـسن  و  دیدرک ) لمع  نآ  ریغ  دیداد و  ناشن  ار  يزیچ   ) دیدیـشون ار  ریـش  یمامت  هک  یلاح  رد  دیریگیم ، ار  ریـش  يور  فک 
یسک نوچمه  امـش  لباقم  رد  ام  دیدوب . نانآ ) ّقح  بصغ  و   ) ناشیا نیمک  رد  هک  یلاح  نامه  رد  دیداد ، جرخ  هب  قافن  ییورود و  ربمایپ 
یثرا ار  ام  هک  دیاهتـشادنپ  امـش  مینکیم . يرادـیاپ  ربص و  هتفرورف ، شیاشحا  ءاـعما و  رد  ياهزین  اـی  هتـشاذگ و  دراـک  هبل  رب  شتـسد  هک 

دهدیم روتسد  رتهب  دنوادخ  زا  یسک  هچ  دننامیا ، نیقی و  لها  هک  یمدرم  يارب  دینکیم ؟ يوریپ  تیلهاج  نارود  تاروتسد  زا  ایآ  ، تسین
. مربمایپ رتخد  نم  هک  تسا  نشور  ناشخرد  دیشروخ  ناسب  نانیا  رب  هکلب  يرآ  دینادیمن ؟ ایآ  دنکیم ؟ يرواد  و 
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یَلَعفَا ( 245 « ) ًاّیِرَف ًاْئیَـش  َْتئِج  ْدََـقل  « !؟ یبَا َِثرَا  َو ال  َكابَا  َثَِرت  ْنَا  ِهَّللا  ِباتِک  یفأ  َۀَـفاُحق ! یبَا  َْنبا  اَـی  ِیثِْرا  یلَع  ُبَلُْغا  َا  َنوُِملْـسُْملا  اَـهُّیَا 
اّیِرَکَز َْنب  یَیْحَی  ِرَبَـخ  نِم  َّصَْتقا  اـمَیف  َلاـقَو  ( 246 « ) َدُواد ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  : » ُلوـُقَی ذِا  ْمُکِروـهُظ  َءارَو  ُهوُُمتْذَـبَن  َو  ِهَّللا  َباـتِک  ُْمتْکََرت  ٍدْـمَع 

یف ٍضْعَِبب  یلْوَا  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْالا  اُولُوا  َو  : » َلاقَو ( 247 « ) َبوُقعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَیَو  یُنثِرَی  ًاِّیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  ِّبَر  : » َلاق ْذِا  مالسلا  امهیلع 
َنِیبَْرقَْالاَو ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  كََرت  ْنِا  : » َلاقَو ( 249 « ) ِْنیَیَْثنُْالا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدالْوَا  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی  : » َلاق َو  ( 248 « ) ِهَّللا ِباتِک 

هب تبـسن  نم  ایآ  ناناملـسم ! يا  (. 251  ) اـنَْنَیب َمِحَر  ـال  َو  یبَا  ْنِم  َْثرِا  ـال  َو  ِیل  َةَوْظِح  اـّلَا  ُْمتْمَعَزَو  ( 250 « ) َنیِقَّتُْملا یَلَع  ًاّقَح  ِفوُْرعَْملاـِب 
مردـپ زا  نم  يربب و  ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  تسا  هدـمآ  دـنوادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحق ! یبا  رـسپ  يا  ؟ موش بولغم  دـیاب  دوخ  ثرا  نتفرگ 

نآرق هک  یلاح  رد  دیاهتخادنا  ناترس  تشپ  هتـشاذگ و  رانک  ادخ  باتک  ًادمع  ایآ  ياهتفگ . یبسانمان  نخـس  اوران و  بلطم  وت  !؟ مربن ثرا 
يوـس زا  اراـگدرورپ ! : » دـیوگیم دـنکیم و  وگزاـب  ار  اـیرکز  نب  ییحی  ناتـساد  هک  اـجنآ  رد  و  درب .» ثرا  دواد  زا  نامیلـس  : » دـیوگیم

رد رگید  یخرب  هب  تبـسن  یخرب  نادنواشیوخ  : » هدومرف زین  و  دربب » ثرا  بوقعی  نادـناخ  زا  نم و  زا  هک  شخبب  نم  هب  ینیـشناج  تدوخ 
مهس رتخد  ربارب  ود  رسپ  هک  دنکیم  شرافـس  امـش  هب  ناتنادنزرف  هرابرد  دنوادخ  : » هدومرف زین  و  دنـشابیم ». مّدقم  یلوا و  دنوادخ  باتک 

فورعم هدـش و  هتخانـش  ریخ و  هنوگ  هب  نادـنواشیوخ  ردام و  ردـپ و  يارب  تشاذـگ  ياـج  رب  دوخ  زا  ار  یلاـم  رگا  : » هدومرف زین  و  دربب ».
مربیمن و ثرا  مردپ  زا  هتـشادن ، ياهرهب  نم  هک  دیاهتـشادنپ  امـش  تسا ». هتـسیاش  تسرد و  يراک  ناراکزیهرپ  يارب  نیا  دنک و  ّتیـصو 

. تسین ام  نیب  يدنویپ  هطبار و  چیه 

هدننک رادیب  لاؤس  هس  . 14

ِصوُصُِخب ُمَلْعَا  ُْمْتنَا  ْمَا  ٍةَدِـحاو !؟ ٍۀَِّلم  ِلْهَا  ْنِم  ِیبَا  َو  اَنَا  ُتَْسل  َو  ِناثَراوَتَی  ِْنیَتَِّلم ال  ُلْهَا  َنُولوُقَت  ْلَه  ْمَا  ِیبَا ؟ اـهنِم  َجَرخَا  ٍۀَـیِآب  ُهَّللا  ُمُکَّصَخَفَا 
ُدِعْوَـملاَو ٌدَّمَحَم  ُمیِعَّزلاَو  ُهَّللا ، ُمَکَحلا  َمِْعنَف  َكِرْـشَح ، َمْوَـی  َكاـْقَلت  ًۀـَلوُحْرَم ، ًۀَـموُطْخَم  اهَکَنوُدَـف  یِّمَع ، ِْنبا  َو  ِیبَا  ْنـِم  هِموُـمُع  َو  ِنآْرُْقلا 

ِْهیَلَع ُّلِحَی  َو  ِهیِزُْخی  ٌباذَـع  ِهِیتأَی  ْنَم  َنوُمَلعَت  َفْوَس  َو  ٌرَقَتـسُم  ٍءاَبَن  ِّلُِکل  َو  ، » َنُومَدـْنَت ْذِا  ْمُکُعَفنَی  ـال  َو  َنوُرِـسَْخت  اـم  ِۀَـعاَّسلا  َدـْنِع  َو  ُۀَـمایِْقلا 
لها دییوگیم  هکنیا  ای  و  دشاب ؟ هدرک  ءانثتسا  نآ  زا  ار  مردپ  هک  هداتـسرف  ياهیآ  امـش  يارب  ًاصاصتخا  دنوادخ  ایآ  ( 252 «. ) ٌمیِقُم ٌباذَع 
ردپ زا  نآرق  صاخ  ماع و  هب  تبـسن  ار  دوخ  امـش  ای  و  میتسین !!؟ نییآ  ّتلم و  کی  لها  مردپ  نم و  دنربیمن و  ثرا  رگیدکی  زا  ّتلم  ود 
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دشاب امش  رایتخا  رد  هدرک  راب  هدیشک و  راهم  رتش  نوچمه  هک  كَدَف  نیا  امش و  نیا  سپ  ؟ دینادیم رتاناد  مالسلاهیلع  یلع  میومع  رـسپ  و 
نیرتهب مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  رواد ، نیرتهب  دنوادخ  دش . دیهاوخ  وربور  مه  اب  كَدَف )  ) نآ وت و  زیخاتـسر  نیـسپاو و  زور  و 

يدوس ینامیـشپ  ماگنه  نآ  رد  و  درک ، دـیهاوخ  هدـهاشم  دـیاهدومن  هک  ینایز  زور  نآ  رد  تسا ، رارق  هدـعو و  هماـگنه  تماـیق  و  ربهر ،
رادیاپ ياهجنکـش  هدمآ و  دورف  هدننک  راوخ  باذع  یـسک  هچ  رب  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  تسا و  یهاگیاج  ار  يدادیور  ره  . » درادـن

دیسریم تکاله  هب  دیوشیم و  قرغ  مه  مالسلاهیلع  حون  ناراکهنگ  هصق  نوچمه  هک : دوشیم  هدافتسا  نینچ  هیآ  زا  « ) دش دهاوخ  دراو 
(. تسا ناتراظتنا  رد  هنادواج  یباذع  مه  و 

!؟ دینکیم یتسس  نم  ّقح  رد  ارچ  دندومرف : هدنکفا و  رظن  راصنا  يوس  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هاگنآ  . 15

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناک  امأ  ِیتَمالُظ ، ْنَع  ُۀَنِّسلا  َو  یِّقَح  ِیف  ُةَزیِمَْغلا  ِهِذه  ام  ! ِمالسِْالا َراْصنَا  َو  ِۀَّلِْملا  َداضْعَا  َو  ِۀَْیتِْفلا  َرِـشاعَم  ای 
! ُلِوازُا َو  ُُبلْطَا  ام  یلَع  ٌةَُّوق  َو  ُلِواُحا ، اـِمب  ٌۀَـقاط  ْمَُکل  َو  ٍۀـَلاِها  اذ  َنـالْجَع  َو  ُْمْتثَدْـحَا  اـم  َناعْرَـس  ِهِدـْلُو ؟ یف  ُظَـفُْحی  ُءْرَْملَا  : » ُلوُقَی ِیبَا  مَّلَس 
َو ِِهتَْبیَِغل  ُضْرَْـالا  ِتَمَلْظَا  َو  ُهُْقتَر  َقَـتَْفناَو  ُهُْقتَف  َرَْهنَتْـساَو  ُُهیْهَو  َعَسْوَتْـسا  ٌلـیلَج  ٌبْطَخَف  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  َتاـم  َنوـُلوُقَتَا 
َو يْربُکلا ، َُۀلِزاَّنلا  ِهَّللاَو  َْکِلتَف  ِِهتامَم . َْدنِع  ُۀَـمرُْحلا  ِتَلیُِزا  َو  ُمیِرَْحلا  َعیُِـضا  َو  ُلابِْجلا  ِتَعَـشَخ  َو  ُلامْآلا  ِتَدْـکَا  َو  ِِهتَبیِـصُِمل  ُموُجُّنلا  ِتَفِـسُک 

ًةَوِالت َو  ًاخارُص  َو  ًافاتِه  ْمُکِحَبْصُم  َو  ْمُکاسْمَم  ِیف  ْمُِکتَِیْنفَا  ِیف  ُهُؤانَث  َّلَج  ِهَّللا  ُباتِک  اِهب  َنَلْعَا  ٌۀَلِجاع  ٌۀَقئاب  َو ال  ٌَۀلِزان  اُهْلثِمال  یمْظُْعلا  ُۀَبیِصُْملا 
َِلُتق َْوا  َتام  ْنِاَفأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسر  ّاِلا  ٌدَّمَُحم  ام  َو  : » ٌْمتَح ٌءاضَق  ٌلْـصَف و  ٌمْکُح  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللا  ِءاـِیْبنَِاب  َّلَـح  اـم  ِِهلبَِقل  َو  ًاـناْحِلا  َو 

ناوزاـب يا  نادارمناوج و  هورگ  يا  ( 253 «. ) َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَـس  َو  ًاْئیَـش  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباـقْعَا  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا 
، هدش اور  نم  رب  هک  یمتـس  هب  تبـسن  یگدولآ ، باوخ  يراگنا و  لهـس  نیا  و  نم ، قح  رد  یتسـس  فعـض و  نیا  مالـسا ، ناروای  تلم و 

دیدـپ ار  ياهثداح  هلجع  اب  دوز و  هچ  دوش . ظـفح  شدـنزرف  رد  دـیاب  سک  ره  تمرح  دومرفیمن : مردـپ  ادـخ  لوسر  اـیآ  تسیچ ؟ يارب 
دنیوگیم ایآ  دیراد  ار  نم  فده  هب  یبایتسد  تهج  رد  یفاک  يورین  ییاناوت و  امـش  هکنآ  لاح  و  دـیتفر ! ههاریب  باتـش  اب  هچ  دـیدروآ و 

ریگ همه  نآ  یگدیچیپ  و  دـیدرگ ، راکـشآ  شفاکـش  تفرگ و  ار  اج  همه  نآ  رثا  هک  دوب  گرزب  یتبیـصم  وا  گرم  يرآ  دُرم !!؟ دّـمحم 
و درک . ینتورف  اـههوک  و  دیـسر . رخآ  هب  اـهوزرآ  دـندش و  هتفرگ  شتبیـصم  رد  ناگراتـس  و  تشگ . هریت  شتبیغ  اـب  نـیمز  يور  و  دـش ،

ییالب هک  تسا  یمیظع  تبیـصم  گرزب و  يالب  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تخیر  مهرد  شگرم  ماگنه  هب  اهتمرح  تسکـش و  مهرد  اهمیرح 
دنلب و ماش  حبـص و  رد  هک  تسامـش  ياههناخ  رد  لجوزع  يادخ  باتک  نیا  تسا  هتـشگن  لزان  نآ  دننام  یتبیـصم  هدـماین و  نآ  دـننامه 

يراج هتـشذگ  ناربمایپ  رب  گرم  یعطق  هثداح  مه  ربمایپ  زا  لبق  دیوگیم : هک  دیناوخیم  عوبطم  نحل  اب  ای  يداع و  تروص  هب  هتـسهآ و 
هب امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  سپ  دناهتفر ) و   ) دناهدمآ یناربمایپ  وا  زا  شیپ  تسا و  ربمایپ  هکنیا  زج  دّمحم  تسین  و  : » تسا هدش 
هب دناسریمن و  ینایز  ادخ  هب  زگره  ددرگرب  شاهتـشذگ  هب  سک  ره  ًانیقی  و  دیوشیم ) دـترم  و  ( ؟ دـیدرگیمرب تیلهاج )  ) دوخ هتـشذگ 

«. داد دهاوخ  شاداپ  ار  نارازگساپس  دنوادخ  يدوز 

دیریگب سپ  زاب  ارم  قح  هک  دیراد  ار  نآ  یماظن  تردق  امش  . 16

َو ِدَدَْعلا  ُوَوذ  ُْمْتنَا  َو  ُةَْربَْخلا ، ُمُُکلُمْـشَت  َو  ُةَوْعَّدلا  ُمُکُـسَْبَلت  ٍعَمْجَم !؟ َو  ٍأدَْتبُم  َو  ٍعَمْـسَم  َو  یِّنِم  يأْرَِمب  ُْمْتنَا  َو  هَِیبَا  َثاُرت  ُمَضُْها  أ  َۀـلیق ، ِیَنب  ًاْهیَا 
، ِحافِْکلِاب َنُوفوُصوَم  ُْمْتنَا  َو  َنُوثیُِغت  الَف  ُۀَـخْرَّصلا  ُمُکِیتَْأت  َو  َنُوبیُِجت  الَف  ُةَوْعَّدـلا  ُمُکیفاُوت  ِۀَّنُْجلا ، َو  ُحالِّسلا  ُمُکَدـْنِع  َو  ِةَّوُقلا  َو  ِةادَْالا  َو  ِةَّدـُْعلا 
َو ْمَمُْـالا  ُُمتْحَطاـن  َو  َبَعَّتلا  َو  َّدَْـکلا  ُُمْتلَّمََحت  َو  َبَرَْعلا  ُُمْتَلتاـق  ْتَِرُیتْـخا ، ِیتَّلا  ُةَرَیِْخلا  َو  ْتَبُِجْتنا ، ِیتَّلا  ُۀَـبْجُّنلا  َو  ِحـالَّصلاَو ، ِْریَْخلاـِب  َنوـُفوُْرعَم 

ْتَنَکَس َو  ِكْرِّشلا  ُةَرَُعن  ْتَعَـضَخ  َو  ِماَّیَْالا ، ُبَلَح  َّرَد  َو  ِمالْـسِْالا  یَحَر  اِنب  ْتَراد  یتَح  َنوُرِمَتأَتَف  ْمُکُُرمَأن  َنوُحَْربَت  َْوا  ُحَْربَن  الَف  َمَُهْبلا  ُُمتْحَفاک 
ُْمتْصَکَن َو  ِنالْعِْالا  َدَْعب  ُْمتْرَرْسَا  َو  ِنایَْبلا  َدَْعب  ُْمتْرُج  یَّنَاَف  ِنیّدلا ، ُماِظن  َقَسْوَتْسا  َو  ِجْرَْهلا  ُةَوْعَد  ْتَأَدَه  َو  ِْرفُْکلا  ُناْرِین  ْتَدَمَخ  َو  ِْکفِْالا  ُةَرْوَف 
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ُّقَحَا ُهَّللاَف  ْمُهَنوَشَْختأ  ٍةَّرَم  َلَّوَا  ْمُکوُءََدب  ْمُه  َو  ِلوُسَّرلا  ِجارْخِإب  اوُّمَه  َو  ْمُهَناْمیَا  اُوثَکَن  ًاَموَق  َنُوِلتاُقت  الأ  « ؟ ِنامیِْالا َدَْعب  ُْمتْکَرْشَا  َو  ِماْدقِْالا  َدَْعب 
یلاح رد  دوش  هدیعلب  مردپ  ثاریم  ایآ  لهاک !) رتخد  هلیق  نادـنزرف   ) جرزخ سوا و  موق  يا  ياو ، يا  ( 254 «. ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  ُهْوَشََخت  ْنَا 

، هدیدمتس ياوآ  تسامش !؟ تسد  رد  روما  مامز  ددرگیمرب و  امش  هب  راک  ماجرف  زاغآ و  دیونشیم و  ارم  يادص  دینیبیم و  ارم  امـش  هک 
هحلـسا و امـش و  تـسد  رد  لـیاسو  رازبا و  دـیراد ، ورین  ناوـت و  تارفن و  امـش  دـیهاگآ ، هّیــضق  زا  تـهج  ره  زا  هدرک و  هطاـحا  ار  اـمش 

شداـیرف هب  دـسریم و  ناتـشوگ  هـب  شاهلاـن  هآ و  دـییوگیمن و  خـساپ  دیونـشیم و  ار  هدیدمتـس  داـیرف  تـسا ، ناـترایتخا  رد  تازیهجت 
هدیگنج و بارعا  اب  امش  دیموق ، فارشا  هعماج و  ناگدیزگرب  دیحالـص ، ریخ و  هب  فورعم  يروآ و  مزر  هب  روهـشم  هکنیا  اب  دیـسریمن ،
هشیمه و امـش ، هن  میدوب  رادرب  تسد  ام  هن  دیدز ، نیمز  رب  ار  نازارفندرگ  هدش  ریگرد  اهتّما  اب  دـیاهدش ، لّمحتم  يرایـسب  تمحز  جـنر و 
، دیـسر رمث  هب  ناراگزور  هدمآ  شدرگ  هب  مالـسا  يایـسآ  گنـس  هکنیا  ات  دـیدرک  يوریپ  میداد ، امـش  هب  هک  يروتـسد  ره  یتلاح  ره  رد 

مجسنم تناید  ماظن  مارآ و  هنتف  بوشآ و  دییارگ ، یشوماخ  هب  رفک  شتآ  و  تسـشنورف ، اوران  تمهت و  ِنایغط  داتـسیا ، شورخ  زا  كرش 
ناـهنپ دـیهاوخیم  ار  يزیچ  هـچ  قـح  ندـش  راکـشآ  زا  دـعب  هدـش و  فرحنم  تمـس  مادـک  هـب  هار  ِحوـضو  ینــشور و  زا  سپ  دـیدرگ ،

هک یمدرم  اب  ایآ  « !؟ دیوشیم كرـشم  ارچ  نامیا  زا  سپ  و  دیدرگیم ؟ رب  بقع  هب  دیزغلیم و  ارچ  دیاهتـشادرب  مدق  هکنآ  زا  سپ  !؟ دینک
زا ایآ  دناهدرک ؟ زاغآ  ار  گنج  هکنآ  اب  دـیگنجب  دـیهاوخیمن  دـناهتفرگ ، میمـصت  ربمایپ  ندرک  نوریب  يارب  هتـسکش و  ار  دوخ  ياهنامیپ 

».؟ دیاهدرک رواب  ار  نید  هدروآ و  نامیا  رگا  دیسرتب  وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ  هکنیا  اب  دیسرتیم ، نانآ 
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ام ُْمتْجَجَمَف  ِۀَعِّسلِاب  ِقیَّضلا  َنِم  ُْمتْوََجن  َو  ِۀَعَّدلِاب  ُمتْوَلَخ  َو  ِْضبَْقلاَو  ِطْسَْبلِاب  ُّقَحَا  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْعبَأ  َو  ِضْفَْخلا ، َیِلا  ُْمتْدَـلْخَا  ْدَـق  ْنَا  يرَا  دَـق  الَا 
ٍۀَفِْرعَم یلَع  ُْتُلق  ام  ُْتُلق  ْدَق  َو  الَا  (. 255 « ) ٌدیمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِاَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْالا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمتنَا  اوُرُفکَت  ْنِا   » َف ُْمتْغَّوَسَت  يذَّلا  ُُمتْعَسَد  َو  ُْمْتیَعَو 

ُۀَمِدـْقَت َو  ِروُدُّصلا  ُۀََّثب  َو  انَْقلا ، ُرَوَخ  َو  ِْظیَْغلا  ُۀَـثْفَن  َو  ِسْفَّنلا ، ُۀَْـضیَف  اهَّنِکلَو  ْمُکبُوُلق ، اْهتَرَعْـشَتْسا  ِیتَّلا  ِةَرْدَْـغلاَو  ْمُْکتَرَماخ  ِیتَّلا  ِۀـَلْذَْخلِاب  یِّنِم 
ُِعلَّطَت ِیتَّلا  ِةَدَقوُْملا  ِهَّللا  ِراِنب  ٌَۀلوُصوَم  َِدبَْالا  ِرانَـش  َو  ِهَّللا  ِبَضَِغب  ًۀَموُسْوَم  ِراْعلا ، ِۀَِیقاب  ِّفُْخلا ، َۀَبِقَن  ِرْهَّظلا ، َةَِربَد  اهُوبِقَتْحاَف  اهوُمُکَنوُدَف  ِۀَّجُْحلا .
ٍدیدَـش ٍباذَـع  ْيَدَـی  َْنَیب  ْمَُکل  ٍریذـَن  ُُهتَْنبا  اَنَا  َو  (. 256 « ) َنوـُِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  « ؛ َنوـُلَعْفَت اـم  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف  ِةَدـِئفَْالا ، یَلَع 
شوـخ هب  هک  منیبیم  ار  امـش  نـم  (، 258  ) امـش رب  رادـشه  دیـشاب ! رایـشوه  هاگآ و  (. 257 « ) َنوُرِظَْتنُم اَّنِا  اوُرِظَْتناَو  َنُوِلماـع  اَّنِا  اوُمَلْعاـَـف  »

رد یبلطتحار  يرورپنت و  هب  دیاهدز و  رانک  تساهراک  رد  فرصت  لخد و  هتسیاش  هک  ار  یـسک  دیاهدروآ و  يور  يورپنت  ینارذگ و 
هتفرگ ارف  نامیا  زا  ار  هچنآ  دـیاهدروآ . يور  ساسحایب  زاب  ياضف  هب  تیلوؤسم ) ي   ) اهیتخـس اهراشف و  زا  و  دـیاهداد . نت  مارآ  ياهشوگ 
دارفا مامت  امـش و  رگا   » هک دینادب  دیدرک و  ِیق  دـیدوب  هدرب  ورف  یناسآ  هب  هک  ار  ییاراوگ  تبرـش  نآ  دـیتخادنا و  نوریب  ناهد  زا  دـیدوب 

هب تبـسن  لماک  یهاگآ  اب  متفگ ، هک  ار  هچنآ  امـش ) رب  رادـشه   ) دیـشاب هاگآ  تسا ». هدوتـس  زاـینیب و  دـنوادخ  دـنوش  رفاـک  نیمز  يور 
نیا تسا . هتخیمآ  مهرد  ناتحور  بلق و  اب  هتفرگ و  ارف  ار  ناـتیاهلد  هک  دوب  امـش  ياـهيزاب  هّقح  گـنرین و  امـش و  ندرکن  يراـی  هزیگنا 

، درکیم تیاکح  نم  ییاسرفناوت  یباـتیب و  زا  هتـساخرب  نم  ظـیغ  مشخ و  زا  هک  دوب  یهآ  دـمآرب و  ناـج  زا  هک  دوب  یـشورخ  ناـنخس ،
هک دـینادب  اـّما  دـیزاتب ؛ هدـش  راوس  نآ  رب  تفـالخ ، رتش  نیا  امـش و  نیا  سپ  مدومن ، تّجح  ماـمتا  هلیـسو  نیدـب  هدرک  یگنتلد  زا  هوکِش 

زادگناج و شتآ  هب  و  یگشیمه ، شاییاوسر  هدروخ و  نآ  رب  یهلا  مشخ  ناشن  و  نادواج ، شراع  گنن و  ناگنل ، شیاپ  یمخز ، شتشپ 
هب دـنازوسیم و  ار  رهاظ  طقف  هک  ایند  شتآ  دـننام  هن  و   ) تسا زوسناج  نآ  بیهل  دراذـگیم و  رثا  اهلد  رب  هک  تسا  لـصّتم  یهلا  نازوس 

دنهاوخ نارگمتـس  يدوز  هب  و   » تسانیب رظاـن و  وا  هدوب و  راـگدرورپ  يور  شیپ  دـیهد ، ماـجنا  هک  ار  هچنآ  درادـن ،) يراـک  حور  بلق و 
میب ار  امش  ناتیور  شیپ  تخـسرس  باذع  زا  هک  میامـش  هدنهد  رادشه  ربمایپ  رتخد  نم  دننکیم ». تشگزاب  یهاگیاج  هچ  هب  هک  تسناد 

.« میرظتنم مه  ام  هک  دیـشاب  رظتنم  امـش  داد و  میهاوخ  ماجنا  ار  دوخ  راک  مه  ام  هک  دـیهد  ماـجنا  دـیهاوخیم  هک  يراـکره  سپ  . » دادیم
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دوب نابرهم  نانمؤم  هب  تبسن  تردپ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  داد : خساپ  نینچ  رکبوبا  دیسر ، اجنیدب  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نانخس 
رگا اـم  دوب . گرزب  يرفیک  كاـندرد و  یباذـع  نوچمه )  ) نارفاـک هب  تبـسن  دوب ، ّتبحم  اـب  زوـسلد و  درکیم ، راـتفر  يراوـگرزب  اـب  و 

( راـختفا  ) يرگید سک  دوب و  وت  رهوـش  ِردارب  مینادیمن و  وا  رتـخد  ار  ناـنز  زا  کـی  چـیه  وـت  زج  میهد  تبـسن  وا  هب  ار  یـسک  میهاوـخب 
نادنمتداعـس طقف  ار  امـش  درکیم . يرای  یّمهم  راک  ره  رد  هداد و  حیجرت  دوخ  نادنواشیوخ  رگید  رب  ار  وا  درکن . بسک  ار  يو  يردارب 

بختنم ناگدیزگرب  لوسر و  ترضح  كاپ  نادناخ  امـش  دنکیمن  ینمـشد  امـش  اب  یـسک  تخبدب  یقـش و  دارفا  زج  دنرادیم و  تسود 
رد ناربماـیپ ، نیرتهب  رتخد  ناـنز و  نیرتـهب  يا  وت  و  دـیتسه . تشهب  يوس  هب  اـم  ربـهر  ریخ و  يوس  هب  اـم  ياـمنهار  امـش  دیـشابیم  ادـخ 
هب هدرکن و  بیذکت  یـسک  ار  تراتفگ  هدـشن و  هتفرگ  وت  زا  وت  ّقح  یـشابیم ، راد  هقباس  يدـنمدرخ  یـشوهزیت و  رد  قداص و  تراتفگ 

ناربمایپ هورگ  ام  زا  دومرف : ترـضح  نآ  ماهدرکن . زواجت  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  يأر  هّیرظن و  زا  نم  هک  دنگوس  ادـخ 
هب ار  تّوبن  شناد و  تمکح ، باتک ، هکلب  میراذـگیمن . ثرا  هب  دوخ  زا  یکـالما  کـلم و  هناـخ و  هرقن و  ـالط و  دربیمن و  ثرا  یـسک 
ام دنک . مکح  دید ، حالـص  هنوگره  هک  دوشیم  طوبرم  ام  زا  دعب  رما  ّیلو  هب  دنام ، زاب  ام  زا  هک  ياهقوذآ  ره  میراذگیم . ثرا  راگدای و 

دروآ مه  نارفاک  اب  ناناملسم  اهنآ  هلیسو  هب  ات  میاهدرک  جرخ  یگنج  گرب  زاس و  هحلسا و  دیرخ  هار  رد  دیراد  رظن  رد  امـش  هک  ار  هچنآ 
، هتشاد تکرش  ناناملسم  مومع  يریگمیمصت  نیا  رد  دننک  هزرابم  ناراکهبت  نایغای و  ناشکرس و  اب  هتساخرب  نانآ  هیلع  داهج  هب  دنـشاب و 

نیا و  تسا ، نم  عضوم  نیا  ماهتشادن . يأر  دادبتسا  هیرظن ، نیا  هب  تبسن  مشاب و  هتفرگ  میمصت  هک  ماهدوبن  نم  اهنت  نیا  دناهدرک و  عامجا 
هرجـش تردپ و  تّما  نانز  يوناب  وت  میهدـن . وت  هب  مینک و  هتخودـنا  میهاوخیمن  هتـشادن ، غیرد  وت  زا  يزیچ  تسوت . رایتخا  رد  نم  لاوما 

رد دوشیمن  هتساک  يزیچ  تا  هیامرس  عرف  لصا و  زا  تسا و  هدشن  يریگولج  تلاوما  رد  فّرصت  زا  یـشابیم . تنادنزرف  هب  تبـسن  هبیط 
دینادیم حالص  امش  ایآ  دوشیم . ارجا  دییامرفب  هک  يروتـسد  ره  دیآیم ، رامـش  هب  نم  لاوما  زا  تسا و  نم  صخـش  رایتخا  رد  هک  هچنآ 

!؟ منک لمع  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  تردپ  روتسد  فالخ  دروم  نیا  رد  نم  هک 
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، ُهَرَوُس وُفْقَی  َو  ُهََرثَا ، ُِعبَّتَی  َناک  َْلب  ًاِفلاُخم  ِهِماکْحَِال  َو ال  ًافِداص  ِهَّللا  ِباتِک  ْنَع  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناک  ام  ِهَّللا ! َناْحبُس 
ًاقِطان َو  ًالْدَـع  ًامَکَح  ِهَّللا  ُباتِک  اذـه  ِِهتایَح . ِیف  ِِلئاوَْغلا  َنِم  َُهل  َیُِغب  اِمب  ٌهِیبَش  ِِهتاـفَو  َدـَْعب  اذـه  َو  ِروُّزلاـِب  ِْهیَلَع  ًـالالِتْعا  ِرْدَْـغلا  َیِلا  َنوُعَمْجَتَفَا 

َنِم َعَّرَـشَو  ِطاسقَْالا  َنِم  ِْهیَلَع  َعَّزَو  امِیف  َّلَجَوَّزَع  َنَّیَبَف  ( 260 « ) َدُواد ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  ( » 259 « ) َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی   » ُلوُقَی ًالْـصَف ،
ْمَُکل َْتلَّوَس  َْلب   » اّلَک َنیِِرباْغلا ، ِیف  ِتاُهبُّشلا  َو  یِّنظَتلا  َلازَا  َو  َنِیلِطبُْملا  َۀَّلِع  َحازَا  ام  ِثانُْالا  َو  ِنارْکُّذـلا  ِّظَح  ْنِم  َحاـبَا  َو  ِثاریِْملاَو ، ِِضئارَْفلا 
باتک زا  ادخ  لوسر  هاگ  چیه  دنوادخ ! تسا  هّزنم  كاپ و  هَّللا  ناحبس  ( 261 «. ) َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَا  ْمُکُسُْفنَا 
هدرک عامجا  بیرف  گنرین و  رب  امـش  ایآ  دوب . نآ  ياـههروس  نآرق و  وریپ  هکلب  دوبن ، فلاـخم  وا  ماـکحا  هب  تبـسن  نادرگ و  يور  ادـخ 
هدـنز نامز  رد  هک  تسا  ییاههلئاغ  اههنتف و  نامه  دـننام  ترـضح ، نآ  تلحر  زا  سپ  امـش  راـک  نیا  دیاهتـسب ؟ وا  رب  نیغورد  ياـههناهب 

( ار ام  يوعد   ) دنکیم لصف  ّلح و  نآ  نایب  تسا و  رگداد  يرواد  هک  ادـخ  باتک  نیا  دـشیم . ماجنا  شتکاله  يارب  ترـضح  نآ  ندوب 
ای و  دشاب ». بوقعی  لآ  نم و  ثراو  ( » دنزرف نآ  : ) تفگ دهدب و  يدنزرف  وا  هب  هک  دوب  نآ  دنوادخ  زا  ایرکز  تساوخرد  دـیامرفیم : هک 
ار یـسک  ره  مهـس  هدرک ، میـسقت  عیزوت و  هک  هچنآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  نیاربانب ، درب ». ثرا  دواد  زا  نامیلـس  : » دـیامرفیم رگید  ياج  رد 
، هتـشاد نایب  نشور  حـضاو و  ياهنوگ  هب  ار  نارتخد  نارـسپ و  مهـس  تسا ، هتخاس  صخـشم  ار  ثاریم  زا  یمتح  بجاو و  رادـقم  نییعت و 

هکلب ، » تسین نینچ  هن ، تسا . هدومن  يریگولج  هدـنیآ  رد  هدـناماو  دارفا  ههبـش  ینامگدـب و  زا  هتخاس و  لطاب  ار  نایارـسهوای  ِییوج  هناهب 
وکین و يربص  يرابدرب و  نم  و  تسا . هداد  شیامن  ابیز  ياهولج  اب  ناتیارب  ار  حیبق )  ) يراک امـش  سوفن  دـینزیم و  لوگ  ار  ناتدوخ  امش 
: تفگ نینچ  شیامرف ، نیا  ندینـش  اب  رکبوبا  میوجیم ».! کمک  دـنوادخ  زا  دـینکیم ، فیـصوت  امـش  هک  هچنآ  رب  درک و  مهاوخ  لیمج 
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نید و نکر  تمحر ، تیادـه و  هاگیاج  تمکح و  ندـعم  وت  دـیوگیم . تسرد  زین  ربماـیپ  رتخد  دـناهتفگ و  تسار  شلوسر  دـنوادخ و 
نیب دنناوتیم  هک  دنناناملسم  نیا  کنیا  منادیمن . اوران  ار  تنانخس  مرمشیمن و  دیعب  ار  وت  ییوگ  قح  یشابیم . لیلد  ناهرب و  همشچرس 

میمـصت دوـخ  اـهنت  هن  هتـشاد و  دادبتـسا  هن  ماهتفگ و  روز  هن  ماهتـشگ . راد  هدـهع  ماهتفرگ  هدـهع  رب  هک  ار  هچنآ  دـننک . يرواد  وـت  نـم و 
. دندهاش هاوگ و  راک  نیا  رب  نانیا  ماهتفرگ .

: دومرف هدرک  مدرم  هب  يور  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  . 19

َنار َْلب  اّلَک  ( 262 « ) اُهلاْفقَا ٍبُوُلق  یلَع  ْمَا  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَفَا   » ِرِساْخلا ِحِیبَْقلا  ِلْعِْفلا  یَلَع  ِۀَیِضْغُْملا  ِلِطاْبلا ، ِلِیق  یِلا  ِۀَعِرْسُْملا  ِساَّنلا  َرِشاعَم 
. َنَّدِـجََتل ُْمتْـضَتْعا ، ُْهنِم  ام  َّرَـش  َو  ُْمتْرَـشَا  ِِهب  ام  َءاس  َو  ُْمْتلَّوََأت ، ام  َسَِبل  َو  ْمُکِراْصبَا ، َو  ْمُکِعْمَِـسب  َذَـخَاَف  ْمُِکلامْعَا ، ْنِم  ُْمتْأَـسَا  اـم  ْمُِکبُوُلق  یلَع 
َو ( 263 « ) َنُوبِـسَتَْحت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمَُکل  أَدـَب  َو   » ُءارَّضلا ُهَءارَوام  َناب  َو  ُءاـطِْغلا  ُمَُکل  َفِشُک  اذِا  ًـالِیب  َو  ُهَّبِغ  َو  ًـالیِقَث ، ُهَلِمْحَم  ِهَّللاَو .

نآ هتسیرگن و  ضامغا  هدید  اب  ار  رابنایز  تشز  راک  هدروآ  يور  لطاب  راتفگ  هب  ناباتـش  هک  یمدرم  يا  ( 264 «. ) َنُولِطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  »
ياهراک هکلب  تسین ، نینچ  هن  تسا »؟ ناتی )  ) ناشیاهلد رد  رب  لفق  هکنیا  ای  دـینکیمن )  ) دـننکیمن هشیدـنا  نآرق  رد  اـیآ  ! » دـیاهتفریذپ ار 

هتفرگ امش  زا  ار  ناتیاهمشچ  اهشوگ و  تسا ) هتـشاذگن  یقاب  حیحـص  رّکفت  یـشیدناریخ و  يارب  ییاج  ، ) هتـسب شقن  ناتیاهلد  رب  ناتتـشز 
ادخ هب  دیاهداد . اضر  يدب  بسانمان و  هضواعم  هب  دیاهدرک و  هراشا  يزیچ  دب  هب  دیتفرگ ، عضوم  دب  هچ  دیتشگرب و  ییاج  دـب  هچ  تسا و 

لابند هب  ررـض  نایز و  تفای و  دـیهاوخ  كانرطخ  ار  شدـمایپ  نیگنـس و  ار  شَراب  دوش ، هدز  وس  کـی  هب  اـههدرپ  هک  یماـگنه  دـنگوس ،
ماگنه نآ  رد  و   » دش دـهاوخ  راکـشآ  ناتیارب  دـمآیمن ، ناتنهذ  هب  دـیدرکیمن و  باسح  هک  ار  هچنآ  ناتراگدرورپ  زا  تشاد و  دـهاوخ 

.« دید دنهاوخ  نایز  دنتسه ، لطاب  رب  هک  اهنآ 

: دومرف دومن و  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  ربق  هب  يور  سپس  . 20

اُوبِکَن ْدَق  َو  مُهْدَهْشاَف  َکُمْوَق  َّلَتْخا  َو  اهَِلباو  ِضْرَْالا  َدْقَف  َكانْدَقَف  ّانِا  ُبْطَْخلا 2 . ُِربْکَت  َمل  اهَدِهاش  َْتنُک  َْول  ٌۀَثَْبنَه  ٌءاْبنَا و  َكَدَْعب  َناک  ْدَق  . 1
ُبَرُّتلا 5. َکَنوُد  َْتلاح  َو  َْتیَـضَم  اََّمل  ْمِهِروُدُص  يوَْجن  اَنل  ٌلاجِر  ْتَْدبَا  ٌبِرَتْقُم 4 . ِْنیَنْدَْالا  یَلَع  ِهلِْالا  َدنِع  ٌۀـَلِْزنَم  َو  یبُْرق  َُهل  ٍلْهَا  ُّلُک  َو  . 3
َو ُُبتُْکلا 7 . ِةَّزِْعلا  ِيذ  ْنِم  ُلَْزُنت  َْکیَلَع  ِِهب  ُءاضَتُْـسی  ًارُون  َو  ًارَْدب  َْتنُک  َو  ٌبَصَتْغُم 6 . ِضْرَْالا  ُّلُک  َو  َتْدُِقف  اَّمل  اِنب  َّفُِختْـساَو  ٌلاجِر  اْنتَمَّهََجت 

اَّنِا ُُبتُْکلا 9 . َکَنوُد  َْتلاح  َو  َْتیَضَم  اَّمل  انَفَداص  ُتْوَْملا  َناک  َکَْلبَق  َْتیَلَف  ٌبِجَتُْحم 8 . ِْریَْخلا  ُّلُکَف  َتْدُِقف  ْدَقَف  انُِسنُوی  ِتایْآلِاب  ُلیِْربِج  َناک 
وت رگا  هک  دـش  اپرب  اههنتف  ثداوح و  وت  زا  دـعب  مراوگرزب  ردـپ  يا  . 1 ( 265  ) ُبَرَع َو ال  ٌمَجَع  ِۀَّیِرَْبلا ال  َنِم  ٍنَجَـشوُذ  ْءَزُْری  َمل  اـِمب  اـْنئِزُر 
وت دناهدش  فرحنم  لتخم و  وت  موق  مردپ ، دنیبن . ناراب  هک  میدش  ینیمز  لثم  ام  یتفر  ام  نایم  زا  نوچ  . 2 دشیمن . نینچ  يدوب  نآ  دهاش 
نیب رد  تشاد  تلزنم  برق و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یـصخش  ره  تیب  لها  نادـناخ و  . 3 دـناهداتفا . یتبکن  هچ  هب  هک  شاب  اهنآ  دـهاش 
نوچ دنتـشاد  ناهنپ  ار  وت  هنیک  دوخ  ياههنیـس  رد  هک  نانآ  زیزع : ردـپ  يا  . 4 دنتـشادن . هگن  ار  اـم  مارتحا  هک  اـم  زا  ریغب  دوب  مرتحم  مدرم 

اب یمحریب  يدنت و  اب  مدرم  یتفر ، ایند  زا  وت  هک  یماگنه  . 5 دنتخاس . راکشآ  ار  اههنیک  نآ  دش  لئاح  كاخ  ام ، امش و  نیب  دیتفر و  امش 
غارچ ام و  هدراهچ  بش  هام  امش  . 6 دندرک .) گنت  ام  رب  ار  هصرع   ) دندرک بصغ  ام  زا  دوب  ام  تسد  رد  نیمز  زا  هچنآ  دندرک و  راتفر  ام 

اب دوب و  ام  سنوم  میرک  نآرق  تایآ  هلیسو  هب  لیئربج  . 7 دمآیم . دورف  باتک  یحو و  اب  لیئربج  نامسآ  زا  وت  مان  هب  يدوب . ام  یناگدنز 
يرگید ینعم  دنوادخ  باتک  یتفر  امـش  نوچ  مدوب و  هدرم  نم  امـش  زا  شیپ  شاک  يا  . 8 تفر . تسد  زا  تکرب  ریخ و  مامت  امـش  توف 

برع مجع و  نامدرم  زا  یکانهودـنا  چـیه  هب  هک  دیـسر  اـم  هب  یهودـنا  تبیـصم و  ناـنچ  نآ  امـش  گرم  رد  راوگرزب ، ردـپ  يا  . 9 دش .
. دوب هدیسرن 
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لامج ات  دوب  وا  راظتنا  رد  هناخ  رد  رب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تشگرب و  هناخ  هب  دش و  تکاس  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  سپـس  . 21
: دومرف الوم  هب  تفرگ  رارق  دیسر و  هناخ  هب  ترضح  یتقو  دنک . عولط  وا  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز 

، َۀَـفاُحق ِیبَا  ُْنبا  اَذـه  ِلَزْعَْالا ، ُشیِر  َکَناخَف  ِلَدْـجَْالا ، َۀَـمِداق  َتْضَقَن  ِنِینَّظلا ! َةَرْجُح  َتْدَـعَق  َو  ِنینَْجلا ، َۀَلْمِـش  َْتلَمَتِْـشا  ِبلاط ! یبَا  َْنبا  اـی 
ِتَّضَغ َو  اهَلْـصَو  ُةَرِجاهُْملاَو  اهَرْـصَن  ُۀَْـلیَق  ِیْنتَـسَبَح  یَّتَح  یِمالَک ، ِیف  َّدـَلَا  ُُهْتیَْفلَأ  َو  یِماصِخ  ِیف  َرَهْجَا  ْدََـقل  ِیْنبا ، َۀَْـغُلب  َو  ِیبَا  َۀَْـلیَُحن  ِینُّزَْتبَی 

َتْشَرَتفاَو َبائِّذلا  َتْسَرَْتفا  َكَّدَح  َْتعَضأ  َمْوَی  َكَّدَخ  َتْعَرْـضَا  ًۀَمِغار ، ُتْدُع  َو  ًۀَمِظاک  ُتْجَرَخ  َِعنام ، َو ال  َِعفاد  الَف  اهَفْرَط  ِینوُد  ُۀَعامَْجلا 
ًایِماح َْکنِم  َو  ًایِداع  َکـْنِم  ُهَّللا  َيِریِذَـع  ِیتَّلَز ، َنُود  َو  ِیتَِّینَه  َلـبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ِیل ، َراـیِخ  ـال  َو  ـالِطاب ، َْتیَنْغَا  ـال  َو  ًـِالئاق  َْتفَفَک  اـم  َبارُّتلا ،

. ًالیِْکنَت َو  ًاسْأب  ُّدَحَا  َو  ًالْوَح  َو  ًةَُّوق  ُّدَشَا  َْتنَا  َّمُهَّللا  یِّبَر ، یِلا  َياوْدَع  َو  ِیبَا  یِلا  َياوْکَش  ُدُضَْعلا ، ِتَهَو  َو  ُدَمَْعلا  َتام  ٍقِراش ، ِّلُک  ِیف  َيْالیَو 
َو ال ینید  ْنَع  ُْتیَنَو  امَف  ِةَُّوبُّنلا  َۀَّیَِقب  َو  ِةَْوفَّصلا  َۀَْـنبا  اَی  ِكِدْـجَو  ْنَع  یِهنْهَن  ِِکِئناَِشل  ُْلیَْولا  َْکیَلَع ، َلیَو  ال  مالـسلا : هیلع  َنینِمْؤُْملاُریِمَا  َلاقَف 
، َهَّللا ِیبِسَتْحاَف  ِْکنَع ، َعُِطق  اَّمِم  ُلَْضفَا  َِکل  َّدَـعَا  ام  َو  ٌنُومْأَم  ِکـُلیفَک  َو  ٌنوُمْـضَم  ِکـُقْزِرَف  َۀَْـغُلْبلا  َنیِدـیُِرت  ِْتنُک  ْنِاَـف  يرودـْقَم ، ُتْأَـطْخَا 

نیـشن هناـخ  كدوک  نوچ  ياهدـش و  نیـشن  هدرپ  رداـم  مکـش  رد  لـفط  دـننام  ارچ  بلاـطوبا ! رـسپ  يا  ْتَکَْـسمَأ . َو  ُهَّللا ، َِیبْسَح  َْتلاـقَف :
یبا رـسپ  نیا  کنیا  یتسکـشیم  مهرد  ار  زاورپ  دـنلب  ياهزاب  ياهرپ  هاش  يدیـشکیم و  رپ  نامک  زا  تفـص  ریت  هک  يدوب  وت  ياهتـشگ !؟

اب نتفگ  نخس  رد  تسا و  هتساخرب  ینمشد  هب  نم  اب  دیابریم و  ار  منادنزرف  تشیعم  توق و  و  مردپ ، ياطع  هیده و  متس  ملظ و  هب  هفاحق 
رگید نامدرم  دناهدیرب و  ام  یتسود  تبحم و  نامسیر  نیرجاهم  دننکیمن و  يرای  ار  ام  راصنا  هک  ییاج  ات  دنکیم  هلداجم  نم  اب  یتشرد 

هبل هک  زور  نآ  متـشگرب . هدرـسفا  یلاح  اب  متفر و  نوریب  مشخ  زا  رپ  یلد  اـب  یماـح . هن  مراد  یعفاد  هن  دـناهدرک  یـشوپ  مشچ  اـم  قح  رد 
وت یتخادنا  نیئاپ  ار  ترس  دندرک  عیاض  ار  وت  قح  هک  يزور  يدرک ، نیشن  هناخ  ار  نتـشیوخ  زور  نامه  یتخادنین  راکب  ار  دوخ  ریـشمش 

يدرکن و رود  ار  ياهدنیوگ  نم  زا  ياهدـش . نیـشنهناخ  هک  تسا  هدـش  هچ  نونکا  يدرکیم  راکـش  ار  برع  ناگرگ  هک  يدوب  سک  نآ 
نینچ هب  هکنآ  زا  لبق  یتسـس و  افج و  نیا  زا  لبق  شاک  يا  مرادن  دوخ  زا  عافد  َرب  يرایتخا  تردق و  هک  نم  يدنادرگنرب  نم  زا  ار  یلطاب 
نوچ دنکیم  نایب  ملاع  مولظم  لّوأ  اب  ار  دوخ  لد  ياههدـقع  هنوگچ  همولظم  همطاف  هک  دـینک  هراظن  امـش   ) مدوب هدرم  موش  التبم  يراوخ 

رد نم  رب  ياو  مهاوخیم  رذع  دنوادخ  دزن  رد  میوگیم  نخـس  هنوگ  نیا  وت  اب  هکنیا  زا  درادن ) یلع  ترـضح  زا  ریغ  یهاگهانپ  دـنیبیم 
میمارگ ردپ  شیپ  هب  تیاکـش  نم  دـش  تسـس  نم  يوزاب  يورین  توق و  مداد و  تسد  زا  ار  دوخ  هاگ  هیکت  ردـپ و  هک  رـصع  حبـص و  ره 

. رتدیدش همه  زا  وت  لاکن  باذع و  تسا و  رتشیب  همه  زا  وت  تردـق  تّوق و  ادـنوادخ ، اهلاراب ، میامنیم . یهاوخداد  دـنوادخ  زا  مربیم و 
! نم زیزع  همطاف  يا  دومرف : درواین و  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياوکـش  ندینـش  تقاط  رگید  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هظحل  نیا  رد 

شیوخ رما  رد  نم  نامزلارخآ  ربمایپ  هدنامیقاب  يا  و  نایناهج ، هدیزگرب  رتخد  يا  دشابیم . وت  نانمـشد  رب  هکلب  تسین  وت  رب  باذع  لیو و 
دـشابیم و يزور  نماـض  دـنوادخ  ینادیم  هک  تسا  يزور  توق و  وت  دـصقم  رگا  مدرکن  یهاـتوک  وت  قح  بلط  رد  مدـیزرون و  یتسس 

دنوادخ دندرک  عطق  امش  زا  هک  دشابیم  نآ  زا  لضفا  هدرک  هدامآ  امـش  يارب  دنوادخ  هچنآ  تسا و  ظوفحم  نومأم و  امـش  يزور  لیفک 
(266 . ) دندش شوماخ  و  هَّللا » یبسح   » دندومرف اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  سپ  نادب . یفاک  ار 

هبطخ نیا  تمظع  هرابرد  ناگرزب  ءاملع و  راتفگ 

زّربم و نابیطخ  رکف  هدش و  رداص  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نانز ، يوناب  هیحان  زا  هک  ار  اویـش  هبطخ  نیا  هرـس : سدق  یـسلجم  همّالع  . 1
: هّرس سّدق  ِیِلبِْرا  ققحم  همالع  . 2 ( 267 . ) میهدیم حیضوت  تسا ، هدش  ناشیا  تریح  تهب و  بجوم  هتـشاد ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  رونخس 
هک تسا  عیدـب  ابیز و  ياههبطخ  زا  راـتفگ ، نیا  تسا …  هدرک  ناوتاـن  ار  احـصف  نادرگرـس و  ار  غیلب  نارونخـس  ترـضح ، نآ  ینارنخس 

يوضر یقت  دّمحم  دیس  همالع  . 3 ( 268 . ) دوشیم هدید  نآ  رد  تلاسر  ناتـسلگ  زا  ياهفوکـش  هتفرگرب و  رد  ار  نآ  تّوبن  رون  زا  يوترپ 
ِكاردا زا  نادـنمدرخ  نامیکح و  لقع  و  زجاع ، نآ  زا  رتمک  ياهبطخ و  نانچ  ندورـس  زا  نارونخـس  نابیدا و  نابز  هّرـس … : سّدـق  یمق 
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هیوفطصم تّوبن  لعشم  هاگیاج  ةاکشم و  زا  هدزرس ، هّیهلا  تمـصع  ماقم  نابز  زا  هک  یلاح  رد  دشابن ؟ نینچ  هنوگچ  تسا . ناوتان  نآ  هنُک 
هدیشوج هینّابر  تمکح  راس  همشچ  زا  هتشگ و  افوکش  هیکز  يارهز  ناتسلگ  زا  هدرک ، يرگهولج  هیوضترم  رارـسا  هنیجنگ  زا  هدیـشخرد ،

هتخیر ورف  عشاـخ و  ار  اـهنآ  دـشیم  داریا  هتـشارفارب  ياـههوک  رب  هبطخ  نیا  رگا  يراـصنا : يزیربـت  یلع  دّـمحم  یلوـم  . 4 ( 269 . ) تسا
مالک زا  هک  تسا  يراتفگ  نآ  درکن و  يریثات  دوب ، نآ  زا  رتتخـس  اـی  گنـس و  ناـس  هب  هک  یتخـس  ياـهلد  نآ  رد  دـنچ  ره  يدـیدیم .
لباقم رد  نامـسآ  ینارون  ناگراتـس  ناس  هب  رگید ، حیـصف  تاملک  هب  هبطخ  نیا  تبـسن  رتارف …  ناگدیرفآ  مالک  زا  و  رتورف ، راگدیرفآ 

هدـیکچ نینمؤملاریما و  رـسمه  ربمایپ ، نت  هراپ  زا  تاملک  نیا  دـشابیم ، ّتیخنـس  شرثؤم  اب  ار  رثا  تسا … و  نیمز  يور  هایـس  ياهگنس 
، ناـنز يوناـب  راوگرزب ، نارورـس  هدـیزگرب و  ناـماما  رداـم  رون ، عبنم  همـشچ و  ءاروح ، هیـسنا  يربـک و  هقیدـص  تّوتف ، هراـصع  توبن و 

(270 . ) تسا هدش  رداص  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح 

هّیکَدَف راعشأ  مشش  لصف 

« راگزاس اضرمالغ  جاح   » مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ 

کمن ِّقح  خساپ  یبن  دعب  منک  ارهز  يهبطُخ  همجرت  منک  اربک  رشحم  زا  تیاکح  ادتبا  زا  منک  او  نخس  هب  بل  ادخ  میحر  نامحر و  مان  هب 
یسک یب  ردپ  يور  يرود  كَدَف ، بصغ  لوتب  اهیبا  ما  یلع ، ِوفُک  لوسر  تخُد  همطاف  قح ، تمـصع  كَدَف  بصغ  دش و  تفالخ  بصغ 

دجسم يوس  هب  ور  شََرت  مشچ  هب  کشا  ، لد هب  هلان  تفرگرب  دوخ  بل  زا  توکس  رهُم  تفرگ  رس  وا  لد  زا  دش و  هلعُش  رـسپ  لتق  رهوش و 
هلان يادص  ياپ  داهن  زا  دیشک  هآ  دز و  هلان  داتسیا  باجح  هدرپ  سپ  رد  وا  لالجا  تام  لامک و  وحم  وا  لابند  هب  یمـشاه  نانز  شربمغیپ 

مک مک  وچ  دـش  هیرگ  يادـص  دوب  هداـتفا  مطـالت  رد  هنیدـم  دوب  هداد  فـک  دوـخ ز  ماـمز  هیرگ  همه  دجـسم  ماـظن  مه  هب  تخیر  همطاـف 
رکش اهماعنا  هب  تسار  ادخ  دمح  درک  زاغآ  نخس  ترابع  نیدب  درک  زاب  نخس  هب  بل  قح  تمصع  شوگ  دنداد  همطاف  هبطخ  هب  شومخ 

ره رـس  هب  شدوج  ّتنم  یـسب  ناولا  تمعن  هدرتسگ  معن  ياطع  هب  دـش  مدـق  شیپ  مرک  فطل و  هک ز  ار  وا  شیاتـس  اهماهلا  همه  ناز  وا  رب 
بلط رکش  هتساوخ  ام  دمح ز  ام ، رکش ز  هتسارآ  هرفـس  نینچ  ياپ  شیب  ماهوا  تعاط و  ددع و  زا  شیپ  شیپ  وا  یپ  رد  یپ  تمعن  یـسک 

دیحوت هب  مبل  ام  هب  ار  شمرک  نادنچ  ود  درک  انث  دمح و  رکـش و  يازج  هب  سپ  لامک  دشخب  هک  تساوخ  ام  دمح ز  لاوز  دریگ  هک  درک 
هگن زا  لامک  لامج و  هب  رتارف  تسوا  لعتـشم  دنک  ار  لقع  غارچ  لّصتم  ادخب  دزاس  ار  لد  دهد  یهلا  صالخا  قدص و  هک  دـهد  یهاوگ 
وگلا هزادـنا و  هشقن ز  تشاگن  ملاع  هب  هک  تروص  همه  نیا  هتخادرپ  هتـسب و  هتخاس و  هتخاس  مدـع  یتسه ز  ملاع  لاـیخ  زا  نخـس و  زا  و 

تروص همه  نیا  وا  رب  دوس  تشادـن  تجاح  تقلخ  نیدـب  هک  وا  رامـشیب  ار  همه  ینوزف  داد  رادـیاپ  ناـهج  شتردـق  هب  تشگ  تشادـن 
دهد تّزع  دـیامرف و  توعد  دـهد  تداـبع  ناـمرف  هک  تساوـخ  شتعاـط  يربناـمرف و  یپ  شتردـق و ز  تمکح و  توـبث  هب  زج  تشادـن 

ادخ هکنآ  دورد  دّمحم  صخـش  مردپ  رب  دودو  يادخ  شیاتـس  دعب  باقع  باوث و  هب  نایـصع  تعاط و  باسح  رد  دوخ  هدـنب  زا  درخیم 
دوجو ناهج  هک  اهنامز  نآ  رد  شتثعب  تدالو و  زا  رتشیپ  شتکوش  نیدـب  دیدنـسپ  دـناوخ و  بانج  نآ  تلاسر  زا  رتشیپ  باختنا  ارو  درک 
دّمحم هب  تلاسر  مکح  دیـسر  دّیؤم  دبع  نآ  تثعب  راگدـنوادخ  تاذ  فرط  زا  راک  ماجنا  رما و  لامک  رهب  دوب  بیغ  یگریت و  مدـع و  رد 

هک ات  راگدرورپ  رکنم  رگد  موق  ران  دـبع  نیا  ُدـجاس  شُتب  هب  نآ  فـالخ  یقیرط  تسا  هتفرگ  هک  ره  فـالتخا  رد  همه  ربمیپ  دـید  دیـسر 
اپب تیاده  رهب  یبن  تساخ  تفرگ  رگید  هر  تلالـض  ربا  تفرگرب  ناشلد  مشچ  هدرپ ز  دودز  دّـمحم  هب  ار  ناشتملظ  دودو  میرک  دـنوادخ 
هر هب  ار  امـش  دـناوخ  میوق  نید  هب  درک  يربهار  دـش  زاغآ  يرگنـشور  هرود  دـش  زاب  رـشب  روک  لد  مشچ و  اـهر  تلالـض  ار ز  رـشب  درک 

لیخ هرمه  راگزور  بعت  زا  اهر  تشگ  رایتخا  زا  تفأر و  زا  يو  حور  دوعـص  دّمحم  حور  نت  درک ز  دودو  يادخ  نامرفب  هک  ات  میقتـسم 
وا رب  مانألاریخ  ترضح  قح  یضرم  نیما  دوب و  هدیزگرب  لوسر و  نیبم  ّیح  دورد  مردپ  رب  ادخ  راوج  هب  ناوضر  هب  تفر  ادتقم  نآ  کلم 

بیرخت ات  بصغ  زا  www.Ghaemiyeh.comكَدَف ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگدـننک لمح  یهن  رما و  رد  هَّللا  دابع  تفگ  تافتلا  نایدجـسم  يوس  درک  تافـص  ییادـخ  دـبع  نآ  ضرغلا  مالـس  تاـکرب و  دورد و 
یباتک تسوا  تسامش  میدق  دهع  دنـس  نیا  تسامـش  میعز  شهّللا  ۀیقب  مَُما  يوس  هب  وا  نیغّلبم  مه  نیب  قح  نیما  دمتعم و  یحو  مالـسا و 

ناگمه رب  شناـهُرب  یگدـنبات  همه  ار  نآ  عاعـش  یگدنـشخرد  جوا  رد  شرون  تسا  قداـص  نخـس  هب  نآرق ، ماـنب  تسا  قطاـن  قح  هب  هک 
ججُح ات  دیرب  نآرق  يوس  لسوت  تسد  دنرب  ترسح  همه  شناوریپ  هب  دنرب  ّتنج  يوس  ار  نآ  عبات  راب  رون  شرهاظ  وچ  نآ  نطاب  راکـشآ 
رـشب يارب  زا  یفاک  نشور و  رـس  هب  رـس  شناهرب  ّهلدا و  مارح  حابُم و  بحتـسم ، بجاو و  ماـمت  شیاـههیآ  هب  هدـش  رکذ  دـیرگنب  ارو  هَّللا 

ربک و ره  ز  هیزنت ، يارب  اهر  ار  رشب  كرش ، زا  دنک  ات  ادخ  هداد  رارق  ار  نامیا  باتک  ار  امش  عمج  هدمآ  هک  باطخ  رد  ادخ  نیناوق  تسوا 
يارب لدع  نید  میکحت  يارب  زا  دوب  ّجـح  تسامـش  صولخ  تیبثت  هب  هزور  تساوخ  سفن  هیکزت  رب  تاکز  زاینیب  زا  دـمآ  زامن  مکح  زان 

رب داهج  نیملسم  هقرفت  زا  عنام  نید  يارجا  رد  تسام  تماما  ماع  صاخ و  همه  رب  دش  بجاو  ماظن  ظفح  يارب  ام  تعاط  نیملسم  تدحو 
ردام و هب  دنزرف  یکین  اطع  دش  وا  هب  فورعم  هب  رما  اطخ  زا  رـشب  حالـصا  يارب  تسا  یگتـسیاش  رجا  يارب  ربص  تسا  یگتـسراو  تّزع و 
زا هتفای  صاصق  نوخ ، تمرح  ظفح  يارب  دایز  فیاوط  عمج  دوش  هک  ات  داد  مکح  ادـخ  مِحَر  هلـص  رب  رپس  دـش  ادـخ  تبوقع  شیپ  ردـپ 

هتساوخ ارـش  عیب و  ره  هب  لیک  هتـساک  یـسک  قح  دوشن  ات  وا  نارفغ  شزرمآ و  بجوم  وا  نامرف  هب  تسا  رذن  هب  افو  صاصتخا  قح  بناج 
يدزُد تمرح  یسک  تنعل  بجوم  دوشن  ات  یسب  تمهت  هانگ  هدش  عنم  باذع  دیلپ و  تسا و  سجر  همه  نآک  بارش  زا  وا  هدنب  هدش  یهن 

امـش تساوقت  لامک  كاخ  هب  رـس  دهن  هدنب  ادخ  شیپ  كاپ  كاپ  ات  هدمآ  مارح  كرـش  مارح  زا  دُوب  كاپ  ناشنماد  ماع  صاخ و  ات  هدش 
هرسکی وا  یهن  دینک ز  ارجا  همه  ار  ادخ  رما  دیوش  رفاک  گرم  زور  دابم  دیورگب  ادخ  هب  يوقت  هر  زا  هانگ  زا  دینک  زیهرپ  همه  سپ  هانپ  ار 

يرآ ماهمطاف  همطاف  منم  دینادب  تفگ  همه  مدرم  هب  داد  ادن  زاب  رذح  یهلا  مشخ  زا  دنکیم  رـش  ریخ و  زا  دوب  هگآ  دوخ  هکنآ  دـینک  اورپ 
امـش يادـخ  يوس  زا  یلوسر  هابتـشا  منخـس  لعف و  هب  تسین  هلا  یحو  هب  تسه  میگتـسب  تسا  یکی  ممالک  زاـغآ  رخآ و  تسا  یبن  مباـب 
نانز هن  نم  ردپ  وک  تساوگ  دوخ  ناتشنیب  تفرعم و  میحر  دوب و  فوئر  نینمؤم  هب  میظع  ششود  هب  امش  مغ  راب  امش  يارب  امـش  زا  هدمآ 

هک وا  شترتع  رب  يو و  رب  قح  دورد  شتبـسن  ارم  تسوکین  هچ  هک  هب  دُوب  رگید  درم  فرـش ز  نیا  هن  دوب  ردارب  وا  رب  نم  ّمع  نب  تسامش 
تمکح و هب  درشف  ناشولگ  داد و  ناشتسکش  دُرب  دوبعم  يوس  ور  نیکرـشم  دوشگ ز  تحیـصن  زردنا و  هب  نابز  دومن  تلاسر  غالبا  دوخ 

یهایـس حبـص  بش و  تفر  دندش  وس  ره  هب  هدنکارپ  هک  ات  دنکف  ار  نارگتب  تسکـش و  ناُتب  ادُخ  قیرط  هب  ار  رـشب  دناوخ  ادج  وکین  قطنم 
هدیرب قافن  ياههلسلس  دش  هتسسگ  شورخ  زا  نیقفانم  بل  دنام  شومخ  دش  اج  همه  نیطایـش  گناب  دوشگ  مّلکت  هب  بل  نید  ربهر  دودُز 

وچ هاگترپ  بل  هب  یناگنسرگ  هابت  ریقح و  دیدوب  هک  امش  برع  ياهدیفس  ور  هرمه  بل  دیدوشگ  صالخا  هب  امش  قاقش  رفک و  يادن  دش 
ناتبارش ز سخ  راخ و  نوچ  همه  اهدگل  ریز  سب  دوب و  ياهّقرج  امش  ِرمُع  ناهد  تسد و  هدوشگ  ناتیوس  هب  نانمشد  اذغ  بآ و  ندروخ 
رب دودو  ّیح  هک ز  دّمحم  هب  ات  ناتناج  رب  مصخ ، میب  هزرل ز  ناتناویح  تسوپ  زا  هیذغت  دوب  هدـید  نازخ  گرب  ناتیاذـغ  دوب  هدـیدنگ  بآ 

هاگ ز باذـع  رد  برع  ناـگرگ  هاـگ ز  بعت  جـنر و  تنحم و  یـسب  دـید  بش  زور و  امـش  داـشرا  سپ  زا  دورد  تاولـص و  شلآ  يو و 
درد یلع  هب  وا  درک  زاب  نهد  وچ  هنتف  یعفا  دنلب  ناطیـش  خاش  وچ  متـس  هب  دـش  دـنکف  شتآ  هک  هنحـص  ره  هب  گنج  باتک  لها  ناشکرس 

لامشوگ ناشکرـس  لیخ  هب  داد  لاتق  زا  دشن  هتـسخ  یمد  یلع  درپس  شگنج  ياهدژا  ماک  هب  دُرب  شیوخ  ردارب  يوس  هب  ور  درک  زاربا  لد 
مدمه یفطصم  هب  دوب  دنوادخ  نامرف  عیطم  دوب  دنباپ  هشیمه  قح  هب  یلع  شومخ  دشیم  هنتف  ياههرارش  شوک  تخـس  دهاجم  نآ  غیت  هب 

ات ناما  رد  معن  قرغ  نیمز  يور  شون  شیع و  بلط  رد  همه  امـش  شوک  تخـس  مدـق و  تباث  حـصان و  دوب  هّللا  يایلوا  دیـس  دوب  هارمه  و 
وا ایبنا  فرـشلاراد  هب  دُرب  ایربک  ار  شیوخ  لوسر  هک  ات  لاتق  زا  رارف  لاح  رد  مئاد  لالم  رد  ام  یتخـس  رظتنم  نادناخ  ام  هب  خرچ  دـنک  هچ 

زاتشیپ امش  هب  دش  نیرتتسپ  هتساوخ  اپب  ناهرمگ  هرمگ  هتساک  دش و  هنهک  نید  هماج  تفرگ  الاب  قافن  امش  نیب  تفرگ  اج  ایفصا  راید  هب 
دیتفگ هرس  کی  متس  زا  امش  ار و  امش  دناوخ  نورب  رس  دوخ  هگ  یفخم  درک ز  نود  ناطیش  هریچ و  امش  هب  وا  زاب  درک  نهد  هنتف  بلط  رد 
دیدش رگید  روخشبآ  یهار  دیدش  رگید  رتشا  نز  غاد  دیدش  ناطیش  یماح  ام ، نمشد  دیدش  نآ  امـش  تساوخ  وا  هک  هچنآ  مَعَن  خساپ  هب 
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اههنتف هنتف ، میب  لـگ ز  ریز  وا  كاـپ  مسج  هتفرن  لد  هب  شقارف  ِمخز  تحارج  دوب  هزاوآ  یحو  ناتـشوگ ز  هب  دوـب  هزاـت  یبـن  ناـمیپ  زوـنه 
هچ دـیوش  رفاک  هک  امـش  زا  تاهیه  میهج  دراد  هطاـحا  نارفاـک  هب  میظع  سب  يررـش  اـب  ازج  زور  دـیتخادنا  هنتف  هاـچ  هب  شیوخ  دـیتخاس 

رماوا و راوتـسا  وا  یناروـن  مچرپ  تساـسر  شمکُح  رهاـظ و  نآ  روـما  تسادـخ  باـتک  امـش  يور  شیپ  دـیوریم ؟ اـجک  هب  دـینکیم و 
ره ادخ  باذع  زا  ملاظ  هب  ياو  ادج  یباتک  میلـست  هدش  ای  دـیتخادنا  رـس  تشپ  ار  نآرق  دـیتخاس  ادـج  ادـخ  زا  دوخ  هار  راکـشآ  شیهاون 
نآ رد  دیدرکن  ربص  ررض  نایز و  ریغ  وا  رب  تسین  رمثیب  یگمه  ششالت  یعـس و  نیقی  روط  هب  دنریذپن  وز  نید  مالـسا  زج  هب  درآ  سک 
ياپ نید  فیعـضت  یـشوماخ و  یپ  رد  دـیدش  نامرف  هدـنب  ار  ناطیـش  دـیدش  نازوس  شتآ  نز  داـب  اـههنتف  نیا  بکرم  دوش  مار  اـههنحص 

هگ یفخم  هب  هدرک  قافن  ار  ناتلد  قح ، نابز  هب  يا  تفر  داب  رب  هرس  کی  نات  یتسه  تفر  دای  زا  یبن  اب  امش  دهع  نید  فیفخت  هب  دیدرشف 
هب تسا  هتفر  ورف  هزین  شیولگ  رب  تسد  هب  شغیت  هتفر  هک  یسک  وچ  ام  ریغ  نامرف  هب  اههزین  رس  زا  ریـس  دیداد  همه  ار  یبن  لآ  قافتا  دوخ 

يادخ رتهب ز  هک  تسیک  دـیاهدروآ  تیلهاج  هب  يور  دـیاهدرک  نامگ  ثرا  ارم  تسین  مینک  لّمحت  میئامن و  ربص  مینک  لّکوت  دوبعم  تاذ 
نم قح  هک  نیملـسم  يا  دیتکاس  ایآ  تسادخ  لوسر  تخُد  همطاف  هک  تسامـش  رب  نایع  هدـنبات  رهِم  وچ  نیقی  لها  يارب  دـنک  مکح  نیبُم 
وت ادخ ؟ باتک  هب  دشاب  هدـمآ  اوران  نیا  هفاحق  یبا  نب  ای  دوش  بحاص  روز  هب  ارم  ثرا  دوش  بلاغ  هفاحق  وبا  روپ  نینچ ؟ نیا  دوش  بصغ 

باتک صن  یبن  ثرا  دیتخادنارـس  تشپ  ار  نآرق  دـیتخاس  يدـب  نوناـق  هچ  هک  هو  نتـشیوخ  ردـپ  ثرا  عنم ز  نم  ثرا و  تردـپ  زا  يربب 
هیّرُذ نم و  زا  مَشِح  هاج و  ثرا ز  دربب  ات  ارم  هد  يرسپ  ایادخ  تفگ  اعد  تقو  هک  تسایرکز  نیا  تساوگ  نامیلـس  دواد و  هّصق  تسادخ 

هچ ره  نینچ  نیا  ادخ  هدومرف  هیـصوت  نیبم  باتک  هب  ار  امـش  زاب  زایتما  ناشرگیدکی  هب  تسه  زاب  هتفگ  ادخ  ماحرالا  ولوا  مه و ز  بوقعی 
ّتیـصو ریخ  یکین و  هب  ناگتـسب  ردام و  ردپ و  رب  ناهج  كرت  هب  هک  دیوگ  نآرق  دـسر  ربارب  ود  نآ  زا  رـسپ  رب  دـسر  رتخد  هب  ثاریم  هک 

ار یبن  هدرک  ادخ  نازک  امش  صاخ  تسا  ياهیآ  ایآ  امش ؟ نامگ  هب  مرادن  هرهب  افطصم  مردپ  زا  نم  ایآ  دینک  تیاعر  نیقتم  قح  هک  دینک 
نآرق صوصخ  رد  ایآ  میتّلم  کی  هن ز  دّمحم  نم و  میتُما  نیا  زا  ادج  ام  ایآ  رگد ؟ کی  ام  میتّلم  ود  ای ز  ردپ  ناز  مرتخد  هن  نم  ایآ  ادُـج ؟
شیوخ راک  رفیک  يروآ  رـشح  هب  يور  ات  زاتب  مامت  هچ  ره  تعرـس  اب  زاتب  مامز  شنیا  تفالخ ، رتش  نیا  دیرترب  نم  رهوش  ردپ و  زا  دیرس 

زور امش  هب  نوچ  تینامیـشپ  دوس ، دهدنیم  تیناشیرپ  زور  نایز  زور  تسا  نم  لیفک  ایبنا  متاخ  تسا  نم  لیکو  ادخ  ازج  زور  يرگنب  ار 
دیتّلم يوزاب  هک  ناوج  لـسن  میلا ؟ باذـع  هب  بّذـعم  تسیک  میحج  رعق  هب  دـینیب  همه  دوخ  دادـیور  ره  هب  تسه  یهگیاـج  داد  يور  ازج 
ِهِدلُو یف  ُظَفُْحی  ُءرَْملَا  یهگآ  مردپ  هدادن  رگم  دیاهتـسب  ورف  نم  عافد  بل ز  دیاهتـسشنب  توکـس  رد  هک  دش  هچ  دیتُماو  بتکم  ياههریخذ 
ارجام نیا  رد  دیناوت  امـش  دش  شوغآ  مه  امـش  اب  تلفغ  دش  شومارف  وا  لوق  دوز  هچ  وا  دنزرف  مارتحا  هب  هتـسب  وخ  كاپ  ره  مارتحا  ینعی 

قلخ رس  هب  تبیصم  كاخ  تخیـسگ  مغ  نیا  زا  لاّصتا  هتـشر  لیلج  ٌبطخف  ٌدَّمُحم  تام  لیلد  ار  امـش  تسا  نیا  ایآ  ارم  قوقح  دیناتـسزاب 
ورف تخیر  دش  هریت  ناگراتس  همه  يور  دش  هریچ  نیمز  لها  رب  تملظ  تفای  زاب  ناوتن  ار  نآ  هراچ  تفاکش  مغ  نیا  رد  دیُّما  هنیس  تخیر 

گرزب يادـخ  تّزع  هب  مسق  لاـمیاپ  وا  تیب  لـها  تمرُح  لاـحترا  هعجاـف  نیا  رد  تشگ  اـهب  ار  اـهمیرح  دـش  هتـسکش  اـههوک  وا  مغ  رد 
دیجم نآرق  هب  هتفگ  راگدرورپ  هک  هدوب  يربخ  نیا  نامـسآ  زا  دورف  هدـماین  ناهج  رد  نآ  لثم  هک  یتبیـصم  گرزب  يالب  تسوا  تبیـصم 

لسر گرم  مارتحا  اب  دینک  شتوالت  ماش  حبـص و  ره  هب  مارآ  دنلب و  تسامـش  نابز  درو  شتایآ  تسامـش  نایم  هک  یباتک  نامه  راکـشآ 
هب ور  دـناهدُرم  وا  زا  شیپ  ناربمیپ  رـشب  رب  قح  بناج  زا  لوسر  رگم ؟ دّـمحم  تسین  ادـخ  تفگ  لجوّزع  يادـخ  ّتیـشم  لزا  زور  هدوب ز 

دیوشیم ناردپ  هار  وریپ  دـیوشیم ؟ نارگن  نید  زا  ایآ  لیتق  نمـشد  تسد  هب  دوش  ای  لیلج و  لوسر  نآ  دریمب  رگا  دـناهدُرب  اقب  راد  يوس 
نارـسپ يا  دسریم  ازج  دوز  نیرکاش  هب  دسریم  ادـخ  هب  زگره  هن  نایز  تشگزاب  ناردـپ  نید  هب  هدرک  تشگزاب  ادـخ  نید  زا  هکنآ  ره 

هتشگ مایق  ناوت  تسار  ناتعمجم  دیرضاح  همه  هداد  ارف  شوگ  دیرظان  نم  هلان  رب  هک  امـش  نم  قح  دوش  هدیعلب  ایآ  نمجنا  ود  ( 271  ) مام
راکیپ تردق  هحلسا و  تسد  هب  ار  امـش  دیتسـشن  هچ  زا  لامیاپ  هدش  همطاف  قح  هک  لاح  دیهاوگ  ههبـشیب  هرـسکی  مامت  تّجح  همه  يارب 

ریخ و هب  يرورپ  نید  هب  فورعم  هدش  يو  يرواگنج  هب  فوصوم  همه  يا  دیشُماخ  هدینـش و  نم  هلان  دیـشُهیب  منکیم و  ناتتوعد  تسه 
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ام هک ز  ات  هار  دـیدوب  همه  ام  تعاط  هب  اهراکیپ  موجه  رد  هداتـس  اهراب  الب  لّمحت  هدرک  برع  اب  مجع و  اب  هدـیگنج  بختنم  اـفو  یکین و 
هشیر دش  شوماخ  رفک  ياههرارش  دش  شومارف  ءارتفا  تمهت و  دش  ریگ  نیمز  دنام و  ورف  رفک  دش  ریش  زا  رپ  مایا  هنیس  ماوق  بتکم  هتفرگ 

شیوخ راک  هب  ارچ  یهرمگ  يداو  هب  مُگ  دیدش  یهگآ  همه  نآ  زا  دعب  هک  دش  هچ  تفر  دادیب  دـمآ و  داد  ماظن  تفر  داب  رب  جرم  جره و 
تـسد افخ  رد  اـفو  نـالعا  سپ  زا  ناتـشومارف  دـیدرگ  داـتف و  ناتـشود  رب  دوب  هک  نید  ياول  دیاهتـشگرب  شیوخ  نیدز  ارچ  دیاهتـشگرس 

اب دیگنجیمن  الا  نیبم  ّیح  يادخ  دهد  ادـن  دـیتخاب  نید  هدـش  كرـشم  هرـسکی  دـیتخات  بقع  هب  دـیوُر و  شیپ  افج  روج و  هب  دـیدوشگ 
هک الا ، دینمؤم  رگا  دیـسرتب  قح  دینمـشد ز  زا  ساره  رد  ایآ  دیدش  دّـمحم  جارخا  یپ  رد  دـیدش  دـترم  هتـسکش ، دوخ  دـهع  هک  نیثکان ؟
نآ دیدز  راگدرورپ  دیزیرگب ز  ات  دوب  راک  ره  هب  رارسا  فقاو  دوب  راوازس  مکح  رد  هک  یلع  هافر  قیرط  دیتفرگ  امـش  هاگن  ره  رد  منیبیم 
رگا دیتخادنا  رود  هب  دوخ  رهوگ  دیتخاب  فک  دـیتفرگ ز  هچنآ  یلع  زا  یبن و  زا  دـیدش  ادـج  یلبنت  یتحار و  بلط  رد  رانک  ار  قح  تجح 
امـش مناد  متفگ و  نم  هک  الا  زاب  دنیاشگب  شدمح  هب  نابز  زاینیب  ناگمه  زا  دُوب  ادـخ  نیبم  ّیح  هب  دـیزروب  رفک  نیمز  لها  هلمج  امش و 
دمآ ماهلان  ررش  اب  نورد  زوس  همه  ممالک  دوب  هایس  ار  امش  بلق  رگد  هدرک  هافر  توکس و  یتسپ و  یتسُـس و  ام  زردنا  ناتراک ز  هتـشذگ 

تفالخ و رتش  نیا  تسامـش  اب  نم  تّجح  مامتا  تساهر  لد  زا  هلان  نم  هبطخ  متخوس  مدز  دایرف  متفگ و  متخورفا  لد  راـن  ررـش  رد  نورب 
هنادواج یتشز  شیناشیپ  هب  دَُوب  ، بصغ رهُم  هدز  لوات  شاپ  تشپ  هب  مخز  هدز  لطاب  ناشن  نیبج  هب  وا  ارو  راـهم  دـیریگب  تخـس  امـش  نیا 

ازج دوز  راگدورپ  ترـضح  رـضحم  هب  راکـشآ  دوب  دیدرک  هک  هچنآ  میظع  باذع  هدرک  شاهطاحا  میهج  يوس  هتخات  نآ  راوس  شینازرا 
متـس و ملظ و  امـش و  دـیدش  ران  هداد ز  نات  میب  هک  دـیجم  لوسر  تخد  نامه  منم  ناـیز  دـناسریم  هک  رب  ملظ  هک  ناـشن  ملاـظ  هب  دـهد 

همطاف نورب  تخیر  نورد  زوس  شیوخ  راتفر  لصاح  رظتنم  شیوخ  راک  ورگ  رد  ام  امـش و  يرگنـشور  ربص و  شـالت و  اـم و  يرـسدوخ 
ناشُماخ ز هب  ياو  باوجیب  هبطخ  لوسر و  تخد  رابگرم  یشُماخ  نآ  زا  دوب  راگزور  رـس  هب  دمآ  هک  هچ  ره  همه  توکـس  دوب  وا  خساپ 

(272  ) لوبق نک  مرک  ایادخ ز  راب  لوتب  عافد  هب  متفگ  هک  هچنآ  دنک  ارهز  هبطُخ  يهمجرت  دنک  او  بل  هرهَز  هچ  ار  مثیم »  » باسح زور 

« ینادرم یلع  دّمحم   - » هّیکَدَف هبطخ 

یـسرک و ملق  حول  تسوا  زا  مدآ  یتسه  هرهوج  تسوا  زا  ملاع  تقلخ  همه  هکنآ  ار  هدنـشخرد  راونا  قلاخ  ار  هدنـشخب  رداـق  دزـس  دـمح 
دمحا زاینیب  دمص  يانث  دعب  داب  كاخ و  رجش و  بآ و  شتآ و  دامج  تابن و  دنقح ، دجاس  يوسام  کلف و  رهپس و  رهم و  امـس  ضرا و 

نیا يوار  ازگناج  ياهعقاو  مهد  حرش  ادخ  لوسر  هب  تیحت  دعب  مامت  شلآ  ترتع و  همه  اب  مالس  دورد  راوازس  تسه  زارفرـس  یبن  لسرم 
بـصغ زا  نخـس  نوچ  دنک  تیاکح  هنوگ  نیا  یلع  زا  دنک  تیاور  لقن  ردپ  وا ز  تسهللا  لوسر  طبـس  زا  نخـس  نیا  تسهللادـبع  هعقاو 

رد فرـش  رحب  رهوگ  نآ  همطاف  يامن  قح  هنیآ  نآ  همطاف  يادخ  كاپ  تمـصع  نآ  همطاف  دـش  هتفهنب  هنتف  یکی  شاف  دـش  هتفگ  كَدَـف 
ردپ وچمه  لوتب  ینعی  هلضاف  هلقاع  لوسر  جات  هرد  نآ  همطاف  لالجلاوذ  هلماک  هرین  لالج  لامج و  ناویا  هسمـش  فدص  ار  نید  هیامنارگ 
هدش رهاظ  ییوگ  هام  درگ  تفص  هرهز  نانز  لیخ  هار  هب  شدوب  هلسلس  رد  هلسلس  نامسآ  شمدق  ردنا  رـس  هتـشه  ناور  دجـسم  يوس  دش 
یلو ردیح  رـسمه  رابت  الاو  ربمغیپ  رتخد  مرتحم  هرهاط  همطاف  مرحلا  تیب  يوناب  مرح  هب  دش  لک  لقع  نآ  هدـش  دجـسم  بناج  لسر  متخ 

تـشاد رادهدرپ  ناهن  هدرپ  سپ  هب  دش  راقو  توربج و  زع و  همه  اب  وا  زا  میلعت  هتفای  ملق  هک  نآ  وا  زا  مینـست  رثوک و  دوب  هک  نآ  راگدرک 
ناهجب تمایق  تشگ  شوج  هب  دـمآ  یبن  رهق  مزلق  شورخ  دز  رگج  دـمحا ز  رهظم  نالک  درخ و  باحـصا ز  همه  اب  ناکم  ربنم  هب  رکباـبا 

دیـص دش  مارآ  وچ  مالـسا  يوناب  نزحلا  تیب  هدـش  ییوگ  دجـسم  نز  درم و  نانز  هحیـص  نانک  هلان  رارق  رجاهم  راصنا و  تفر ز  راکـشآ 
لوسر تخد  نخـس  زا  اپب  دش  اون  گناب  رگد  راب  دوتـس  ار  ردپ  ار و  ادخ  دناوخ  دورد  تاولـص و  انث و  دمح و  دش  مار  وا  فک  رد  نخس 

ودع هب  دز  جات  مالـسا  رـس  رب  دهن  تساوخ  جاجتحا  نیا  زا  مالـسا  يوناب  درک  زاغآ  نخـس  رثوک  ینعم  درک  زاب  نهد  دـیحوت  هچنغ  ادـخ 
وا بابحا  ربمغیپ و  دجـسم  راگدنوادخ  بوبحم  روخ  رد  رادـبآ  رد  هب ز  نخـس  تفگ  شاب  رادـیب  هلفاق  هر  تفر ز  شاب  رایـشه  هک  گناب 
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صن وا  كردـم  دـیدپ  دـصقم  نشور و  وا  بلطم  لیدـبیب  لدـبیب و  ياهمکحم  لیلخ  ماقم  لیربج و  طـبهم  وا  باحـصا  هگـشناد  زکرم 
سپ دورد  شلآ  ربمغیپ و  هب  دناوخ  دوجـس  دمرـس  قلاخ  يوس  دوب  هاوخداد  ادخ  ياربک  تمـصع  هاگداد  یعدم  یبن  مصخ  دیجم  باتک 

هب مالـسا  هناخ  بجعلا  نارـس  هریخ  نالد  روک  بجعلا  ناربخیب  ادـخ  ياک ز  باطخ  ارهز  همکحم  نآ  رد  درک  باتع  هار  راضح ز  يوس 
مدرم رظن  رد  نیبم  ماما  نازورف  رون  دوب  هک  شمیدـن  رای و  یلع  ریغ  دوشگ  توبن  باب  مردـپ  نوچ  انب  ربمیپ  تسد  رب  وچ  تشگ  ادـخ  رما 
ناـهج قـلخ  همه  رب  تسادـخ  لوـسر  هک  لـسرم  دـمحا  كاـب  ربا  رذـگ  زا  وا  رب  تسین  كاـنبات  کـلف  دیـشروخ  وـچ  تسه  نـیقی  لـها 
تشاد يربهر  نید  يوس  ار  امش  درک  يربمغیپ  هویش  تفـص و  اب  وا  راکفا  يزابناج و  شـشوک و  وا  راکفا  همه  رب  نایع  تسه  تسامنهر 

داد و اب  مدرم  ایا  یلاح  دیدش  نآرق  عبات  نخـس  لها  دیدش  ناملـسم  دیتسکـشب و  تب  ناتهارمگ  لد  نشور  هدـش  ات  ناتهار  ارف  هب  یغارچ 
هن نم  مربمغیپ  رتـخد  رگم  هن  نم  اوشیپ  نیا  عمجم و  نیا  نم و  نیا  ادـخ  باـتک  صن  نیا  نم و  نیا  نیما  سفن  بحاـص  ناـگمه  يا  نید 

دنکف رس  ودع  لاطبا  همه  زا  دنکف  رب  مرح  ار ز  ناتب  هک  نآ  ادخ  ریـش  دمحا و  مع  نبا  یـضترم  رگم  تسین  نم  رـسمه  مرهطا  همطاف  رگم 
هب هک  نآ  ناـما  رد  شنمرها  زا  یتشاد  ناـج  هب  يدوتـسب  ار  یبن  هک  نآ  لاـمه  شدوبن  مالـسا  فص  رد  لادـج  هاـگ  هب  هک  نآ  یبـن  رهِص 

برط طاشن و  قرغ  امش  کیل  نانز  رپ  یمه  هناورپ  وچ  دوب  ناربمغیپ  متاخ  رس  درگ  ردغ  دیک و  ره  هشیدنا  زا  غراف  ردب  نینوخ  يهماگنه 
نم رـس  هب  یمیتی  كاخ  دوش  نمـشد  لد  ماک  هب  رهد  نامـسآ  زا  دسر  ییالب  هک  ات  نابیاس  هدز  هیاس  ناترـس  رب  برع  يارما  اب  افـص  مرگ 

هک لاـح  رارف  بیرف و  رکم و  ردـغ و  زج  رازراـک  زا  دـُبن  ار  امـش  کـیل  یلع  دز  ررـش  مصخ  رگج  رب  یلع  دز  رمک  هب  تمه  نـماد  دوـش 
هب هارمگ  لهاج  سـسع  سابل  هدرک  نت  هب  دزد  سخ  راخ و  زا  دـش  هراپ  نید  هماج  ناـهج  زا  تسبب  هدـید  ادـخ  رما  ناـمز ز  رخآ  ربمغیپ 

لقع دیدز  دوخ  رتش  ریغ  هب  غاد  مگ  هتشگ  قح  قح و  لطاب  هدش  ات  مُد  هداد  ناکت  تسم  رتش  نوچ  يربمغیپ  يوعد  رب  هتـساخ  يرگنوسفا 
؟ اجک ناکاپ  ربمغیپ  ّتنس  اجک ؟ ناطیش  هویش  نایعّدم  دیتخوس  ثبع  هب  ار  نید  نمرخ  دیتخورفیب  هنیک  زا  یشتآ  دیدز  دب  یهر  هدرک  اهر 

لهاج یکی  هک  ات  لاله  مغ  زا  هدش  مورس  تماق  لاب  هتسکشب  ریاط  نم  وچ  هک  ات  ریگ  ریش  هدش  راکم  هبور  ریش  دیدروخب  ریش  فک  ياج 
ياک تفگ  شاخرپ  هب  رکبابا  هب  سپ  ار  هتسب  رپ  ریاط  دنک  دیص  ار  هتسخ  نم  قح  دنک  بصغ  هابتشا  دسح و  ضغب و  رس  زا  هار  هدرک  مگ 

رس تشپ  ادخ  رما  نتفلاوب  يا  وت  راوازس  تسین  ینزیم  ادخ  هب  اجیب  تمهت  ینزیم  اطخ  هنوگنیا  هک  تسیچ  تفج  سیلبا  هویـش  اب  هدش 
ینادـب وـت  رگ  اـیبنا  رب  هدـمآ  ثرا  دـهاش  ادـخ  باـتک  هب  ییحی  هـصق  دَوـُب ؟ نامیلـس  دواد  ثراو  دَوـُب ؟ نآرق  هـیآ  رگم  هـن  نـیا  نتخادـنا 

رهب زا  ًاریخ » كرت  نا  « ؟ ياهدـنار اـطخ  گـنخ  نینچ  هچ  زا  ياهدـناوخ  رگا  مکیـصوی »  » هیآ ار  ماـخ  عمط  نیا  ینکف  رـس  ار  ماـحرالاولوا 
ماع صاـخ و  همه  دـینادب  هلمج  يربیم ؟ ارچ  شوخ  يوربآ  يرگتراـغ  وت ز  ناـمگ  تسیچ  تسیچ ؟ وت  باوج  تسباـتک  ّصن  تسیچ ؟
نیا وت و  نیا  واِراـب  نیا  رتُشا و  نیا  وت و  نیا  یلع  زا  ریغ  هب  تسین  یبن  دـعب  یلج  یفخ و  رارـسا  فشاـک  ماـمت  نآرق  بحاـص  یلع  تسه 

هام هاوخداد  لسر  متخ  وا  رد  تسه  هلا  دـشاب  همکحم  نآ  مکاح  رگداد  ِرب  رـشح  فص  هب  ات  ربب  ریگب و  راـب و  نزب  زیخ و  وا  راـسفا  هتـشر 
رب دحا  يادخ  نارین  شتآ  دربن  تلاطب  تمادن ز  ریغ  درپس  لطاب  ِهر  وک  نآ  رب  ياو  دوش  اوسر  هندرگ  رس  دزد  دوش  ارحص  هب  هولج  رد  وچ 

رتشن هب  تسد  سرتسد  قح  هب  تسین  ار  وت  هکنوچ  منکیم  رـش  همه  نیا  زا  تهگآ  منکیم  رطخ  مالعا  وت  هب  نم  دـبا  ات  دـنز  همیخ  وا  رس 
مدرم يا  هک  تفگ  هاـگن  عّقوت  هب  اهنادـب  درک  درک  راـصنا  بناـج  دوـخ  يور  سپ  درک  رادـشه  هب  وـچ  ار  نخـس  متخ  سوـهلاوب  يا  نزم 

هک نم  تسام  مان  ادـخ  تایآ  تنیز  تساـم  مارکا  هب  ریهطت  هیآ  تسا  نم  مارِگ  باـب  زا  مرح  نیا  تسا  نم  ماـقم  مالـسا  هناـخ  هاوخدازآ 
یبن نید  امـش  دـش ز  دـینک  مبارخ  هناخ  ردـپ  دـعب  دـینک  مباذـع  هنوگنیا  هک  تسیچ  ماهناناج  بصنم  نیا  ثراو  ماهناـخ  نیا  يوناـب  نیهم 

کلف تشپ  تسب  تخر  ناهج  نونکا ز  نم  باب  دیتشاد  هگن  مالسا  هضیب  دیتشارفارپ  وچ  تناضح  رهب  راختفا  دنس  نیا  زا  هب  تسین  راوتسا 
داد قح  هر  رد  کلف  هب  دش  نم  دایرف  همه  نیا  دیونشیم  داژن  الاو  ِردام  اب  ِمدرم  داش  زارفارس و  هلیق »  » امش يا ز  تسکـش  یمظع  مغ  نیز 
ادخ لفاغ ز  هک  تسیچ  دیُدب  رگید  مدرم  ورـشیپ  دیُدب  ربمیپ  نامرف  عبات  دیرف  رفنـضغ  دینایژ و  ریـش  دیروآ  دنک  هدنمزر و  همه  نوچ  نم 

دیتخیر ارچ  شیوخ  يوربآ  ارچ  تمه  یتسس  نید  هر  رد  ارچ  تلفغ  هچ ؟ توخر ز  یتسم و  دیا  هتشگ  ادج  شیوخ  فده  زا  دیا  هتـشگ 
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تلذ و زج  هب  تسین  قافن  دانع و  رفک و  تبقاع  منزیم  رس  هب  مالسا  مغ  زا  منزیم  رطخ  گناب  امش  هب  نم  دیتخیسگب  هچ  تدحو ز  هتشر 
رگد راب  وا  راتفرگ  دیتسه  وچ  هلمج  وا  راب  نیا  رتُشا و  نیا  کنیا  يرب  ّتیمح  ار ز  امـش  هدرک  يرگتراغ  مسوم  نوچ  هدمآ  قاقـش  جنر و 
مـشچ رب  رد  امـش  راک  گنر  هتـسب  دـبا  هب  ات  ناتخُر  رب  گنن  غاد  نیا  هک  دـینادب  کیل  دـیهن  شراـنک  هب  نیرز  یگنت  دـیهن  شراـب  رـس  رب 

ره تسب ز  نمجنا  نآ  رد  داد  نخس  ِداد  ریرس  بحاص  دّیـس  یلع  وفُک  ریذن  ریـشب و  يالاو  رتخد  تسادخ  مشخ  شتآ  نآ  رفیک  تسادخ 
نآ رگم  ات  دیما  دیق  هب  درک  نخـس  متخ  دـیما  اب  يوبن  غاب  لبلب  مک  تسین  وا  زا  هدیدمتـس  هآ  متـس  يانب  تسا  دـنلب  هچرگ  نمرها  هر  باب 

لها هب  وت  مارِگ  باب  نیما  یندـم  لوسر  تخد  نید  كاپ  يا  هک  رکبابا  تفگ  باوج  شدـنهد  هچ  تّجح  همه  ناز  باسح  زا  رود  مدرم 
نبا وت و  باب  تسادخ  بیبح  هک  لسرم  دمحا  دوب  مورحم  مدرم  ربهار  دوب  مولظم  هدیدمتـس و  رای  نابرهم  دـُب و  راوخمغ  قفـشم و  ناهج 
تفگ يرورس  رـس و  هب  شدناسر  هک  ات  يرترب  یلع  هب  يوقت  داد ز  نیقی  لها  ربهر  ادخ  ریـش  نیبم  ماما  هب  ربارب  تسه  تسا  یـضترم  مع 

وت هب  هک  ار  وا  دب  تخب  دوب  دمرس  نمشد  وا  یمصخ  دوب  دّمحم  مصخ  یلع  مصخ  بیبح  دشاب  همطاف  یلع و  اب  بیصن  تداعس  ناسنا  هک 
تایح بآ  تسا  یلع  تسد  هب  دیحوت  لعشم  دنمدآ  ینب  دالوا  فرشا  دنملاع  رس  جات  یبن  لآ  تسا  نمیرها  وریپ  وت  نمشد  تسا  نمـشد 
كاپ ییوت  وچمه  وگتسار  سک  وت  وچ  ملاع  هب  تسین  یئوت  ناوسن  رورس  هدّیس و  یئوت  نابوخ  هسمش  یبن  تخد  تسا  یلع  تسش  رس  زا 

تـشاذگ مهاوخن  شیپ  یمدـق  ناز  تشاذـگ  اپ  یبن  هک  ناس  نآ  موریم  مسق  یلاعت  دـنوادخ  قح  مسق  اـتکی  رداـق  دـحا  رب  وخکین  لد و 
ناربمغیپ تنکم  زا  هک  تفگ  تسا  نم  هار  هن  تسا  لوسر  هار  تسا  نم  هاوگ  راّهق  رداق  اطخ  دـیامنن  دـیوگن  بذـک  ابرقا  اـب  هلفاـق  ورـشیپ 

رهب زا  دوـب  قـح  اـج  هب  دـنامب  هچنآ  باـتک  ریغ  ياهناـشاک  هناـخ و  مَشَح و  هن  ياهناد  ین  هرقن و  هن  رز و  هن  ناـهج  رد  یمَرِد  دـنامن  ثرا 
نآ بلط  رد  يدـمآ و  يدـش  ناهاوخ  ییوجیم و  وت  هچنآ  تسوا  رما  بسح  رب  دـنک  هچنآ  تسوا  رمالا  اولوا  ربمیپ ز  ثرا  اـم  رمـالاولوا 

مکح نیا  دوخ  نم ز  مینک  رتینغ  مالـسا  رکـشل  مینک  رتيوق  مالـسا  هینب  هاگدـنچ  وا  زا  میئوجب  هرهب  هاپـس  حالـس و  زیهجت  یپ  ام  يدـش 
وت زا  لام  ناج و  ارم  وت  زا  غیرد  تسین  نم  لاوما  وت  نامرف  هب  تسه  نم  لام  نم و  لاح  نیا  کنیا  نیملـسم  رظن  اب  دوب  هکلب  نینچ  مدادـن 

تّجح يده  رون  یئوت  لئاضف  رحب  فرـش  رد  تسین  وت  زج  نانج  يابوط  هلخن  تسین  وت  زج  ناهج  ناوسن  دّیـس  لاح  چـیه  مدوب  ناهنپ  هن 
همطاف اپ  ریز  یبن  لوق  مهنب  نم  ارجام  نیا  زک  دنـسپم  وت  کیل  تسادخ  مالـس  وت  نأش  قیال  تسادخ  مالک  وچ  ذفان  وت  مکح  یئوت  لماک 

او تسین  رکم  ردغ و  زج  نانخس  نیا  تسیچ ؟ فرح  نیا  بجْعَللای  هک  تفگ  دیشکرب  لد  زوس ز  رگج  هآ  دینـش  يو  زا  نخـس  نیا  نوچ 
هکنآ ینکیم  کمن  ّقح  زا  شتحدم  ینکیم  كَدَف  بصغ  وا  زا  هکنآ  تسا  يراّدغ  يراکنوسف و  هچ  نیا  تسا  يراکهبت  هچ  نیا  افَـسَا 
لُـسُر متخ  تسا  یکی  نادزی  هتفگ و  یبن  هچنآ  تسا  یکی  نآرق  هَّللا و  لوسر  لوق  فلت  شلوتب  ّقح  دنک  هچ  زا  فده  شلوسر  لوق  دوب 

دیق ماد و  نیا  دوب  شتافو  دعب  تال  ناّبحم  دندنکف  ماد  تایح  نامز  هب  شکاله  رهب  تساطخ  ربمیپ  لوق  زا  نخـس  نیا  تسادـخ  رما  وریپ 
یعطق قطان  تسا  لطاب  قح و  نیب  ِمَکَح  وا  ادخ  مالک  تسه  ام  مکاح  افو  زا  رود  مدرم  ایَا  کنیا  دـیک  رکم و  ردـغ و  بذـک و  تمهت و 

سب داهن  لطاب  یناشیپ  هب  غاد  دای  درک  یبن  يایرکز  زا  دناشف  رد  یـسب  داد و  نخـس  داد  دـناوخ  ثرا  زا  یتیآ  رگد  راب  تسا  لداع  مکح 
دید تسیک ؟ هراچیب  یماح  ادـخ  ریغ  تسین  هراـچ  ارم  ربص  زج  هک  تفگ  تفگ  بوخ  دـب و  دـیابب ز  هچنآ  تفگ  بوقعی  تقرف  زا  نخس 

مدرم يا  هک  تفگ  ناشرازآ  درزآ ز  شرطاخ  ناشراک  متـس  ملظ و  زج  هب  تسین  ار  شیوخ  رگم  دـننیبن  چـیه  ار  شیک  متـس  موق  نآ  وچ 
ربص و لیمج  ربص  هب  درک  نخس  متخ  ناتیاپ  دسر  رشح  فص  هب  ات  ناتیاهمتـس  مزاس ز  مزوس و  برع  لوسر  تخد  ماهمطاف  بدا  زا  رود 

یبن فصو  لوُسَّرلا  قَدَص  هَّللا و  قَدَـص  اب  دـیرپ  شمـشچ  دز و  تیاضر  قرب  دـیدب  ناسنیا  وچ  هفاحق  هداز  لیلج  یح  تساوخ ز  نوکس 
فرـش و رون و  لعـشم  یتمکح  مرک و  فطل و  ندعم  دودو  ّبر  تمـصع  يا  هک  تفگ  دوشگرب  انث  هب  بل  رگد  راب  لوتب  حیدم  تفگ و 

میوگن یهن  زا  وت  هب  نم  باـن  ّرد  ناـنچ  وت  مـالک  تسه  تسا  وت  تّجح ز  همـشچ  اخـس  رحب  تسوت  تمکح ز  رهوگ  نید  هیاـپ  یتـمحر 
هچنآ منکفا  ور  هچ  شتآ ز  هب  شیوخ  مندرگ  رد  هلـسلس  نینچ  هک  نم  نینمؤم  هبطاق  نیا  وت و  نیا  نیملـسم  نمجنا  نیا  نم و  نیا  باوج 

دوس و زا  نم  هچنآ  دـننم  هاوگ  لاوحا  همه  رد  دـننم  هانپ  هک  مدرم  هماع  ماهدرک  دوخ  هن ز  ار  كَدَـف  بصغ  ماهدرک  دـب  بوخ و ز  زا  نم 
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نخـس نیا  تفگ  وچ  هفاحق  هداز  اضق  رب  اضر  شاب  نک و  ربص  ارجام  نیا  رد  هراچ  ار  وت  تسین  منکیم  ناـگمه  يارب  راـک  منکیم  ناـیز 
هب اجیب  طخ  نیز  دیوریم  اطخ  هار  نیا  رد  هچ  زک  درک  زاغآ  نخس  مدرم  رب  رد  درک  زاب  نخـس  هب  بل  یبن  وچمه  نحتمم  همطاف  رگد  راب 

تسامش لیلذ  هداتفا  لحو  رد  تسامـش  لیلد  هار  نیا  رد  هکنآ  دنمدوس  ادخ  هب  ار  امـش  تسین  دنـسپان  دب و  راک  جک و  هار  دیوریم  اجک 
هدرپ ازج  زور  ناتلام  نتخودنا  یپ  زا  ناتلال  رک و  روک و  اضق  هدرک  تسا  لکـشم  نارگ  راب  نینچ  لمح  تسا  لگ  رد  دَرِخ  ياپ  وا  هر  رد 

هعرزم نیا  رد  هک  ره  راک  هب  دـیاین  هک  يرذـب  هتـشاک  رازتشک  نیا  رد  هک  سک  نآ  رب  ياو  دـنهن  وزارت  هب  ار  اـم  لـصاح  دـنهن  وسکی  وچ 
تاُور یثیدح ز  تسه  دـیدش  باذـع  راتفرگ  تشگ  دـیزگ  تلالـض  لهج و  هر  هک  نآ  تشز  هچ  ابیز  هچ  هتـشک  دوردیم  تشک  دومنب 

شاهناش دش  هتسب  شخر  هب  وس  ره  هار ز  تفرگ  نابیرگ  گرم و  شدز  کناب  تفرگ  نایاپ  وچ  رکبابا  رود  ماشه  نبا  هریـس  رد  هدمآ  مانَا 
تسا گرم  مد  نوچ  راک  تشذگب  هک  تاهیه  هک  تفگ  دیرد  وا  نت  ار ز  ناج  هماج  دیرب  شرمع  هتشر  لجا  ساد  دش  هتـسخ  مدن  راب  زا 

الط و جـنگ و  ار  وت  تسه  ردـپ  ناج  هک  تفگ  شاهشیاع  نفک  ياج  هب  دیـشوپب  ود  ره  نهریپ  ات  ود  هظحل  نآ  رد  تساوخ  راضتحا  مد  و 
ارم هچنآ  درز  يور  اب  ترـسح و  رپ  لد  اب  درد  هودـنا و  هب  رکبوبا  تفگ  اـهب  رپ  ینفک  یهاوخن  هچ  زا  ادـخ  نوزفا  تلود  ار  وت  هداد  رهگ 

لـصاح نوخ  تسکرچ و  همه  رگید  تعاس  نوردنا  كاخ  هب  وچ  نم  ندـب  دـش  لابو  رزو و  هیام  زج  هب  تسین  لام  جـنگ و  زا  دـش  عمج 
نآ ضرغلا  راسمرش  ناهج  ود  رد  نیقی  تسه  رابت  الاو  ربمغیپ  یمصخ  تسین  زارفارـس  هک  سک  نآ  کنخ  يا  تسین  لهم  زج  هب  هک  ایند 

ماهدید زا  دور  نوخ  ردپ  تفگ  درک  باتناهج  رهِم  نآ  رب  هوکش  درک  باب  هگمارآ  يوس  ور  قح  راونا  رهظم  نآ  همطاف  قح  رارـسا  مرحم 
مالـسا تلم  دوب  زاب  نید  مچرپ  يدـب  وت  ات  زاب  هدرپ  دـش  هنتف و  اپب  تشگ  زاجح  کـلم  دّیـس  يا  وت  دـعب  ماهدـید  متـس  وت  مصخ  هکـسب ز 

رات ماش  نوچ  هدش  ممـشچ  هب  زور  راکـشآ  رگد  گنر  دش  وت  دعب  دندش  ناطیـش  وریپ  وت  تما  دندش  ناشیرپ  وت  لها  یتفر و  دوب  زارفارس 
وت هب  ار  ادخ  هکنوچ  رون  بسک  یمه  وت  زا  ناهج  درک  رورس  طاشن و  هب  وت  زا  یملاع  ام  ناویا  هدنزورف  رهم  ام  ناتسبش  عمـش  دب  وت  يور 
رب دنزیم  ام  هب  هک  ره  متس  تسد  ناگدیدمتس  راب  يا  ردپ  يا  ناج  میدرپس  وت  زا  شیپ  هک  شاک  دوب  دنوادخ  کیپ  ام  سنوم  دوب  دنویپ 

يرـشب ناهج  تسه  رادم  ار  نید  روحم  يا  تمغ  زا  وت  نارجه  یپ  مناشف  کشا  وت  نابرق  هب  شیوخ  منک  هک  ات  دنزیم  ادخ  تسد  وا  رس 
دعب تفج  هودنا  هب  وت  لیلـس  تشگ  تفهن  خر  ام  تاریخ ز  یتفر و  قح  بولطم  يدوب و  ادخ  رون  قح  بوبحم  يدوب و  ادخ  ّرـس  رادغاد 

نابوخ يوناب  رارق  ناوت و  بات و  ملد  دـش ز  راکف  لد  منـسح  نیـسح و  رهب  ریپ  خرچ  اـم  هب  تسا  هتفرگ  گـنت  ریـس  رمع  زا  ردـپ  يا  ماوت 
درمـش اباب  ِرب  دوخ  لد  درد  دـناشف  تدـش  هب  هدـید  زا  مغ  کشا  دـناشف  ترـسح  شتآ  دوخ  لد  زا  همطاف  نانز  عمج  هدیـس  همطاف  ناهج 

ردنا دشکیم  راگدرورپ  رهظم  ادخ  ریش  دش  هناشاک  يوس  تمـصع  يوناب  دش  هناخمرح  يوس  مرح  غرم  درـسف  شغاد  هلال ز  لگ  وچمه 
هدرپ ياهتسشنب  هتـسش و  ناج  لد ز  يا  هتـشگ  نیـشن  هناخ  نینچ  هچ  زا  ادخ  رـس  ندعم  يا  هک  تفگ  ایربک  مرح  نیـشن  هدرپ  راظتنا  وا  هر 

طب و غاز و  نونک  کیل  ناما  يداد  یتسکشب و  یتسب و  نایشآ  دنلب  ناغرم  رپهش  مهتم  نانچ  هدرک  ناهن  يور  مکـش  رد  نینج  وچ  ینیـشن 
نم و زا  دومن  بصغ  نلع  روز و  هب  مالسا  نمشد  رـسپ  نان  ردام و  هیرهم  ردپ  ثرا  دوب ز  ارم  هچنآ  ناهن  نوخ  رپ  ریز  ار  وت  هدرک  نایکام 

نم ردـق  مامت  رجاهم  راصنا و  هلمج  ماع  صاخ و  زا  همه  مدرم  هماع  راکـشآ  دوب  هزیتسا  شنم  اب  راکبان  نآ  هک  هنوگنیا  متفای  نم  نـالفط 
شیوخ قح  یپ  دیما  دص  ود  اب  دـش  هتـسسگب  همه  تفلا  هتـشر  دـش  هتـسب  اج  همه  زا  عافد  هار  دـنتخادرپب  هناگیب  بناج  دنتخانـشن  هدزمغ 

ياول تشارفارب  مصخ  زیت  غیت  نیمز  هب  يداهنب  ات  یتخاس  ملا  هودنا و  مغ و  اب  یتخادنیب  غیت  فک  وت ز  ات  شیر  هنیس  متس  متشگ ز  متفر و 
ینتفـس رد  هچ  کیل  رد  متفـس  ینتفگ  زا  ماهتفگ  دوخ  همه  نم  ریگ  ریـش  يا  دنزیم  تسگم  کن  ریـش  وچ  يدیردب  ار  لغد  گرگ  زیتس 

هک شاک  رارق  لد  زا  هراچ و  مفک  دـش ز  راقو  جرب  هم  يا  منک  هچ  وگ  دوبن  مغ  زج  هب  هتفگ  زا  ملـصاح  دوس  هچ  قح  نخـس  ار  نالد  هریت 
زا هک  هآ  تسا  نم  هاوـگ  وـت  رب  نم  قلاـخ  تسا  نم  هاـنگ  هن  دوـخ  نیا  یلع  اـی  نینچ  مدیـشکن  یملظ  يدرب و  نـیا  زا  شیپ  مـلجا  تـسد 

تسکش یمظع  متام  نیا  زا  متـشپ  هدکمتام  هدش  ناریو  هناخ  هدزمتام  نم  رب  ردپ  دعب  رب  هب  دیآ  یمغ  ون  زا  ممد  ره  رحـس  ماش و  شدرگ 
دایرف وت  يا ز  سرداد  ییوت  وچ  ایادخراب  راگدرک  زج  هب  تسین  مسرداد  رابک  لوسر  دزن  مرب  هوکِـش  تسد  راک  زا  دش  دـنام و  هر  ياپ ز 
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ربص قبـس  نابوخ  هدرب ز  يا  هک  تفگ  قح  رون  نآ  شمارآ  یپ  زا  باهتلا  بعت و  رد  ار  همطاف  باسحلا  موی  عفاش  یلع  دید  سر  دایرف  هب 
تخد ایا  ونـشب  تسوت  هاوخددم  وت  كاپ  قلاخ  تسوت  هاوخ  دب  هودنا ز  ترـسح و  نکم  دـب  لد  وت  مایا  مغ  زا  نکم  دـحیب  هیرگ  نک و 

مدوب و راد  ریگ و  ره  هب  مالـسا  هر  رد  رای  مایا  مغ  رد  نم  وچ  وت  رب  راگدنوادخ  دـعب  یـسک  تسین  اخـس  ِرحب  ِرُد  ناماما ، مام  ادـخ  بیبح 
يزور یپ  رد  ار  وت  تسین  رشبلا  ریخ  رتخد  ایا  مناد  تسا  نم  راک  هن  لامها  یتسس و  تسا  نم  راعش  لدع  شرتسگ  راوتـسا  ادخ  هب  متـسه 

هچنآ ماوت  لیلد  هچرگ  ما  وت  دـبع  ما  وت  لیفک  راد  نیا  رد  هک  نم  تسام  راک  یبلطقح  ناهج  ود  رد  تساـم  راـکیپ  أـشنم  قح  يوعد  رظن 
همطاف لک  ءزج و  نیا  زا  سب  میادـخ  تسه  لسر  متخ  رتخد  يا  وگب  سپ  تسوت  نان  هدـش  عطق  نآ  زا  رتهب  تسوت  ناـمرف  دـی  رد  نونک 

ِناک هنادکی  رهوگ  دوجـس  اتکی  قلاخ  ِرب  درب  دوُج  رحب  نآ  دـش  مارآ  تکاس و  دـیمرآ  یمد  هب  ناشورخ  رحب  دینـش  قح  نخـس  نیا  نوچ 
رس رب  جاجتحا  نیا  زا  کیل  شمخ  تشگ  وربآ  نارگ  دادیب  تفر ز  وا  راتفگ  کیل ز  شمخ  تشگ  رارش  شهآ  ِفَت  زا  ناهج  هب  دز  راقو 
رهم وچ  هدنشخرد  تسه  ایح  جرب  هسمش  نآ  هبطخ  تسوا  دالوا  رس  رب  فرش  جات  تسوا  داشرا  داش ز  ناهج  قلخ  جات  رخف  زا  دز  مالـسا 

نارین هب  ياج  وا  یمصخ  دهنیم  ملع  خرچ  ربز  رب  دهنیم  مدق  رشح  فص  هب  نوچ  همطاف  ازج  زور  هعفاش  همطاف  ایح  کلم  ِهم  تسه  امس 
شدهد ات  تارب  شتسد  هب  فطل  زا  دهدیم  وا  ناوخ  روخ  هزیر  دوب  هک  ره  وا  نابحم  ناج  نانج  تسه  دنک  نادزی  َِرب  ادعا  هوکـش ز  دنک 

وا راثآ  دوب  شرمع  لصاح  وا  راعـشا  رتفد  زج  هب  تسین  لـالج  ّزع و  رهظم  نآ  ِرب  رد  لاـح  هدرـسفا  ینادرم »  » هیدـه تاـجن  خزود  شتآز 
وچ هیده  نیـسح  يادـف  هب  یناهج  ناج  نیـسح  ياثر  حدـم و  همه  تسه  لوبق  یمظُع  يوناب  نآ  دـنک  ات  لوسر  لآ  ِتحدـم  همه  تسه 

(273  ) دهنیم وا  رس  رب  فرش  جات  دهنیم  وا  رتفد  رب  وچ  رهُم  درب  نامع  ِرب  یکشا  هرطق  درب  نامیلس  هب  يروم 

« راگزاس اضرمالغ  جاح   - » هفیقس ریدغ ، كَدَف ،

هدیشک هنتف  رازه  حرط  تسود  سابل  رد  نیمک  تخـس  هتفرگ  نمـشد  افج  نتـسبآ  هدش  متـس  هگنالوج  افـص  ییابیز و  همه  اب  هنیدم  رهش 
رُوپ بیج  هب  رس  هدُرب  ادخ  ّیلو  یبن  سفن  اپ  ریز  هب  نآرق  هدنام و  بیرغ  ترتع  توکـس  رد  راوید  هب  هک  اهـشقن  نوچ  مدرم  افَخ  رد  تسا 
لوق زیت  تخس  هدرک  كَدَف  بصغ  يارب  نادند  ادّمحماو  یبن  نیشناج  هناگیب  اتبیصماو  لگ  نمرخ  هایـس و  غاز  اج  هتفرگ  ربنم  هب  هفاحقوبا 
هکنآ ای  دوب  هانگ  هفیلخ ، تفرگیم  نذا  رگ  اضترم  نذایب  همطاف  عالطا  یب  همطاف  لاّمُع  هدش  كَدَف  زا  جارخا  ادخ  ربمغیپ  هب  هتـسب  غورد 
یسک زا  اور  هدوبن  كَدَف  بصغ  اضق  رد  تسا  هدینش  هک  یتلادعیب  نیا  هنّیب  تساوخ  سپس  تفرگ  كَدَف  لّوا  اضران  راداد  ترـضح  دوب 
دوبن اور  زگره  اتَا  لَه  ریهطت و  هب  هدوتـس  ادخ  ار  وک  یـسک  زا  دهاش  نتـساوخ  رفک  تسا  رفک  اطع  دـنک  لئاس  هب  فافز  نهاریپ  دوخ  هک 
ایربک داش  وا  يداش  هب  دوش  وک  ناو  بضغ  دنکیم  شبـضغ  زا  ربمیپ  وک  نآ  افطـصم  يولهپ  ود  نیب  حور  مه ز  نآ  دنک  بلط  دهاش  هک 

دنراذگنیم ثرا  دنتفگ  ضحم  بذک  هب  ار و  همطاف  قح  دـندرب  اوران  دوب  وا  هّقح  قوقح  بصغ  دنـسپان  دوب  وا  ترـضح  هب  متـس  ملظ و 
هک یسک  لّوأ  لوتب  زا  درک  كَدَف  بصغ  هک  یسک  لّوا  افطصم  هب  ار  نآ  تبـسن  شاف  دنداد  قح  باتک  فالخ  ضحم و  غورد  لوق  ایبنا 

ارهز لوسر  دـهد  تداهـش  تفگ ، غورد  نمـشد  اـم  هاوگ  اـیرکز ، هّصق  تسا  هدوب  هتـشاذگ  نامیلـس  رهب  ثرا  دواد  ارتفا  تسب  یبـن  هب  وا 
هب نانآ  شناد  دوب  هکنآ  ای  ادُج ؟ نآ  زا  دوب  یبن  هک  ياهیآ  دوب  ای  دنتّلم ؟ ود  زا  شاهمطاف  لوسر و  ایآ  ادـخ  دـهد  یهاوگ  تفگ ، تسرد 

ترضح هک  منک  رواب  ارچ  همطاف  یلع و  اب  تفگن  ار  نآ  لوسر  زا  دوبیم  ُثِّرَُون » ال   » لوق رگ  اضترم  رتارف ز  لوسر و  زا  رتالاب  ّقح  مکح 
؟ ادتبا ار ز  كَدَف  بصغ  درک  هکنآ  ای  تسا ؟ تقادص  حور  هک  تفگ  غورد  ارهز  اطخ ؟ هتفگ  قح  تمـصع  منک ز  رواب  غورد  هقیدص و 

اطع ودب  ربمیپ  صخش  دوب  هدومرف  همطاف  کلم  كَدَف  دوب  هتشذگ ، نی  ازا  اپ  ریز  هب  ربمیپ  تخد  هناگی  ّقح  ردپ  زا  ثرا  درب  هفاحقوبا  روپ 
كَدَف بصغ  درک  هک  وک  ناو  متس  زا  ربمغیپ  هب  بذک  تسب  هک  سکنآ  اور  اوران ، نخس  نیا  دوب  هک  مریگ  لوتب  زا  دنناتـسب  ات  دوبن  یثرا 

زور درک  نیا  درک  ثرا  راکنا  دش و  كَدَف  بصاغ  وا  اتبجم  نفد  دوش  لوسر  هناخ  رد  ثرا  ياعدا  اب  هچ  شرتخد ز  تشاذـگن  افج  هر  زا 
ثرا شاهمطاف  هب  یبن  تیب  اوه  ود  ماب و  کی  هک  هدـیدن  یـسک  زگره  مارم  ود  نید و  کی  هک  هتفگن  سک  لاح  ات  اعدا  ثرا  نسح  نفد 
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تـسین ثرا  رو  ارچ ؟ نت  ود  نآ  نت  نفد  یحو  تیب  رد  همطاف  دالوا  هزاجایب  دـیدرگ  ارـس  نآ  تسا  نینـسح  زا  تفر  وچ  ارهز  دیـسریم 
اـضتقا درکیم  همطاف  كَدَف ز  بصغ  قح  باتک  فالخ  هفیلخ  رب  هک  مریگ  ار  ود  نآ  هناخ  نآ  زا  دومن  نورب  دیاب  تسا  مدرم  یمامت  قح 

دوب رفن  ود  نیز  هراـمه  ارهز  دـنا  هتفگ  نیقیرف  هکلب  هن  نم  لوق  نیا  اـیربک  سوماـن  هناـخ  هب  یتمرح  یب  دوب  لـالح  نآرق  هیآ  مادـک  قبط 
هب دریم  دـینک  نیقی  دسانـشن  دوخ  ماـما  وک  نآ  اـهراب  هتفگ  ادـخ  لوـسر  ار  هتکن  نیا  تسا  یکی  یفطـصم  همطاـف و  ادـخ و  مشخ  اـضران 

نیتملا لبح  هب  گنچ  هکنآ  تخبشوخ  اضترم  صخـش  ادخ  یلو  زج  تسیک  وا  دناوخ  ماما  ارهز  هک  تسوا  ماما  افطـصم  دومرف  ّتیلهاج ،
ّیلع یتسود  ام و  نیا  ادتقا  هدرک  وا  هب  قیرط  نیا  رد  هعیش  دروخ  هنایزات  یلع  یتسود  هب  ارهز  اهر  دنک  ار  یلع  هک  یـسک  نآ  هراچیب  دنز 
یبن اتفگ  ادـج  ندـب  زا  نامرـس  دوش  رگا  راـب  دـص  میوشیمن  میدـشن و  ادـج  یلع  زا  اـم  ازـسان  مانـشد و  هناـیزات و  مصخ  نیا  وا  قیرط  و 
نید ام  رهب  لوق  نیا  زا  هتـشگ  مامت  تجح  دنلطاب  قلخ  دوب و  یلع  بناج  قح  اوس  یلع  زا  همه  دـنوش  اوس  ام  رگ  لسر  دیـس  ّلک  تقیقح 

هک سک  ره  مسق  شربمغیپ  هب  تسادخ  اب  هناگیب  ادـخ  اب  تسین  ادـج  هکناز  تسا  یلع  اب  قح  تسا  یبن  زا  هک  توبن  وچمه  تسا  یلع  زا 
مهدیمن هفیقس  هب  ار  ریدغ  زگره  اجک ؟ يوریم  يوریم و  هک  اب  رادشه  ياهفیقس  یهورگ  دنیریدغ و  یموق  انشآ  تسین  یلعو  ریدغ  اب 

نینمؤم ِریم  یلع  تشگ  ریدغ  زور  اپب  دش  مالسا  رد  هنتف  ياول  اجنیا  دش  هداهن  تیالو  هب  نید  يانب  اجنآ  الب  خزود  نیا  دوب  الو  ّتنج  ناک 
دمآ و نورب  هفیقس  زا  يریشمش  ایبنا  رالاس  هلفاق  تخد  يولهپ  دش  هفیقس  نآ  دگل  زا  هتـسکش  هَّللاب  اضترم  تشگ  نیـشن  هناخ  هفیقـس  زور 

هفیقـس زور  ادـف  رد  تشپ  دـش  همطاف  هفیقـس  زور  ملظ  هب  دـش  هتـسب  یلع  تسد  هفیقـس  زور  اـتود  دـش  بارحم  نماد  هب  یلع  قرف  نآ  زا 
زور ادتبا  تشگ  لمج  گنج  هفیقس  زور  تخورف  رب  نیّفص  شتآ  هفیقس  زور  اج  تفرگ  رغصا  رجنح  هب  متس  ریت  دش  دیهـش  ارهز  نسحم 
زور اتود  دش  راّمع  متام  یلع ز  تشپ  دش  دیهـش  رتشا  کلام  هفیقـس  زور  ابتجم  بلق  هدـش  هراپ  هفیقـس  زور  دـنلب  رـس  هیواعم  درک  هفیقس 

نادیهش تشونرـس  خیرات  دش  تبث  هنتف  ملق  اب  هفیقـس  زور  ار  دیَـشُر  رْجُح و  مثیم و  دیعـس و  ورْمَع و  تشک  ملظ  ریـشمش  هب  مصخ  هفیقس 
، بآ رهن  ود  نیب  رس  نیسح  زا  کشخ  بل  اب  هفیقس  زور  امس  زا  تشذگب  هک  تشگ  دنلب  يدود  لوسر  ترتع  مرح  زا  هفیقـس  زور  البرک 
هب دید  غاد  داتفه  دش  ریسا  يربک  بنیز  هفیقس  زور  ایتوت  دیدرگ  همطاف  زیزع  مسج  روتـس  ِمُس  ریز  هک  دوب  هفیقـس  زور  افق  زا  تشگ  ادج 

تخیر كاخ  ناماد  هب  هفیقـس  نآ  تسد  اب  ادف  شملاع  همه  ناج  مسج و  هک  یمـسج  دش  هفیقـس  نآ  هلـسلس  نیب  هدـیچیپ  اونین  يارحص 
يرس هفیقس  نامه  غیت  افطـصم  دیـسوب  همطاف  روضح  ار  ناک  درک  دوبک  ار  یبل  هفیقـس  نامه  بوچ  اهبنوخ  دوب  ادخ  شاهب  رد  هک  ینوخ 
هبعک بر  هب  يرآ  ایربک  نسح  هنیئآ  دوب ، هنیئاک  دش  هتسکش  ینیبج  هفیقس  نآ  گنس  اب  ایض  ار  دیشروخ  هدید  هدیسر  وا  زک  دیرب  نت  ار ز 

لوصحم ادج  نت  دشیمن ز  نیسح  رـس  زگره  تسـشنیمن  ربمیپ  ياج  هب  رگ  هناگیب  ازج  فص  ات  دوب  هفیقـس  شأشنمرـس  یتیانج  ره  مسق 
ادتقا نک  ارهز  هب  ریگ و  ریدغ  هار  ورم  جـک  تسین  یلع  هار  هفیقـس  مثیم »  » البرک تایانج  دـیزی ، نآ  لوصحم  دوب  دـیزی  انامه  هفیقـس  نآ 

(274)

« دّیؤم اضر  دّیس  جاح   - » كَدَف دودح 

هب هک  یمظاک  يوت  اهنت  مالـس  تیئابیکـش  هب  یـصخاش  ربص  رد  مالـس  تیئاناد  هب  لضف  نامـسآ  يو  مالـس  تیئابیز  هب  نسُح  باـتفآ  يا 
تسادخ تردق  تفک  هب  حلاص و  دبع  وت  تسشنورف  تمشخ  شتآ  وفع  بآ  زا  تسد  تفاین  تفوئر  بلق  هب  بضغ  زگره  مالس  تیئاهنت 
تردـق تسام  کلم  يرابب ز  هک  اجک  ره  ربا  یک  تساطخ  يوعد  نیا  بحاص  هنوگچ  نوراه  تسازـس  ار  وت  تزع  تردـق و  ار  اعدا  ره 

در هماـن  ریگب  نونکا  نسحلا  اـبا  یک  ار  وت  دـناوخ  هفیلخ  يزور  راوس  ینک  ار  دوخ  هعیـش  یهد و  ناـمرف  راو  لـیپ  ربا  رب  هک  تسوت  نآ  زا 
نم دونع  نآ  هب  یتفگ  هریذـپ و  يدـش  رخآک  نمجنا  ردـنا  امـش  نیب  تفر  رایـسب  نخـس  نیا  راـک و  نیا  زا  عاـنتما  وت  يدرک  نمز  كَدَـف 

ات دسر  دودح  نآ  زا  رگید  یهتنم  دنقرمـس  هب  دوش  رگد  يّدح  اهتنا  دبای  نَدَع  کلم  هب  نآ  ّدـح  کی  دودـح  نیا  هب  نکیلو  لوبق  منکیم 
نآ یهد  اضر  تکُلم  يراذـگاو  هب  دـیاب  یهد  ام  هب  ار  كَدَـف  کلم  هک  رگا  یهاوخ  الِه  كَدَـف  زا  رگد  ّدـح  تسا  رحبلا  فیـس  اـقرفا  هب 
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مرش زا  تخاب  گنر  دُرب و  دوخ  هتفگ  یگدنمرـش ز  تخاس  هطاحا  ار  وا  روشک  زرم  ّدح و  نیک  تخانـش  كدف  دودح  وچ  كَدَف  بصاغ 
تاهدنب دوب  هک  كَدَـف  ثراو  يا  ام  يارب  زا  رگد  زیچ  دـنامن  یقاب  ام  ياعّدـم  رب  وت  باوج  اب  هک  اتفگ  تخادـگرب  مشخ  زا  هتـشگ و  بآ 

وت یتساوخیم  کتک  هچوک و  كَدَف و  همان  ّدر  ناز  کل  تیدف  یغاد  همطاف  تارطاخ  زا  كَدَف  زا  هدنام  اج  وت  يارب  لد  غاد  دـص  کلم 
باوج ار  وت  تداهش  هب  زج  دادن  نمشد  باجح  رد  ار و  كَدَف  ّدر 

« دیؤم اضر  دّیس  جاح   - » كَدَف

مشچ لباقم  ندز  ردام  داب  هتسکش  تتسد  همطاف  هب  يدز  یلیس  ارچ  رگد  ارهز  تروص  هب  ندز  یلیس  وت  داهن  رد  یلع  ضغب  دوب  هک  مریگ 
یملظ تسا  هتـسکش  ولهپ  شزاون  رگم  یلیـس  تفرگ  رطخ  رد  ارم  ناج  هک  یتّدش  اب  درک  هراپ  ار و  مکَدَف  همان  تفرگب  ارچ * * * ؟ رـسپ 
تروص باجح  شتـسد  درکن  ابا  تیانج  هنوگچیه  نم ز  اب  تفرگ  ارم  هار  رـس  یمّود  هک  يزور  تفرگ * * *  رگد  یملظ  هدـشان ، مامت 

وا يوس  دییایب و ز  ممولظم  ردقنیا  نم ، لتاق ز  دـنکیم  تدایع  درکن * * *  ادـخ  زا  فوخ  دز و  نم  يور  هب  یلیـس  رهق  هب  یلو  دـش  نم 
ماما ّقح  نتفرگ  یپ  ار * * *  میوضو  مرآ  ياج  هب  هضف  يرایمه  اب  هک  مناوخیم  هتـسشنب  ار  شیوخ  زامن  نم  اـهنت  هن  ار  میور  دـینادرگب 
درک مباطخ  ردپ  یّنِم  ُۀَعَْـضب   » هک ارم  كَدَـف  بصغ  ياج  هدـنام  منت  وضع  وضع  هب  درک  مباوج  متـساوخ  کمک  هک  یـسک  ره  ممولظم ز 
ارهز تبحم  زا  هرذ  کی  اضق  دهن  متـسد  ود  هب  ار  هام  رهم و  رگ  مهدیمن  ایند  ود  هب  ار  شیوخ  نید  نم  نم  نید  تسارهز  تبحم  هیامرس 
ارهز وگب  ناتسود  ام  هب  ایب و  نسحلا  نبای  دندز  كَدَف  بحاص  تروص  هب  كَدَف  شقن  ياهرهب  زین  دربب  كَدَف  بحاص  ات  مهدیمن * * * 

(275  ) دندز کتک  ار  وا  هک  دوب  هدرک  هچ 

« يروباشین هدیلوژ  نسح   - » كَدَف یلیس ، هچوک ،

ياهتـسشن ارچ  شوماخ  تفگیم  تیالو  دیـشروخ  هب  لیربج  تفرگ  هآ  ِهر  ولگ  رد  دـمآ و  ضغب  تفرگ  هار  رـس  لگ  هب  نازخ  هچوک  رد 
تروص رب  یلیـس  برـض  هب  یمـشاه  هچوک  رد  تشاکیم  لبنـس  هنیـس  هب  هلان  اب  تشاکیم  لبلب  هلان  رذـب  هک  زور  نآ  تفرگ * * *  هاـم 
دومرف یفطـصم و  ربق  هب  درک  ور  داتفا  راک  زا  هنیـس  هب  ادخ  هب  شبلق  داتفا  رای  تروص  هب  یلع  مشچ  ات  تشاکیم * * *  لگ  ودـع  همطاف 

ره ارهز ، وت  ناج  هب  مسق  مشوغآ  مه  وت  دای  اـب  وت  ربق  راـنک  مشوپهیـس  تمغ  غاد  هک ز  یلع  منم  داـتفا * * *  راـکیپ  رگد ز  یلع  يوزاـب 
یلع تسد  هب  مصخ  هکنانچ  تخادنا  بات  چیپ و  هب  ار  ملد  هچوک  ثیدح  مشومارف * * *  دشن  یلیس  هچوک و  ثیدح  یعس  مدرک  هچنآ 

زج نم  رکیپ  هب  یـسک  تخادنا * * *  باقن  ُخر  هب  رهوش  هدید  شیپ  هب  ارهز  نآ  زا  دـعب  هک  سب  نیمه  هچوک  فصو  تخادـنا ز  بانط 
باوج سکچیه  ارم  ِلاؤس  نیا  هک  نم  اب  دوخ  وت  وگب  یلیس  هچوک و  ثیدح  دادن  باوخ  لاجم  ممشچ  هب  کشا  موجه  دادن  بات  وت  مغ 

ارهز و ناج  ار  همطاف  لد  ِداد  ناهج  هب  دریگب  ات  ناسرب  ار  ادخ  نوخ  رشب ، لک  حلـصم  ناسرب  ار  ام  يهرهچیرپ  رای  نآ  بر  ای  دادن * * * 
(276  ) ناسرب ار  ام  يدهم  یلع 

« نایچیاچ هَّللا  بیبح   - » كَدَف

هک متلود  هاگـشیپ  هب  دـنک  ياهولج  هچ  كَدَـف  مردام  ماـقم  نیا  رد  ار  شیوخ  باـب  هک  منم  متقلخ  ّما  وچ  نم  لـصا و  وچ  یلع  دّـمحم و 
دوب ناـسح  موریپ  هب  مهد  ناـشن  قح ، داـهج  رب  هار  هک  ماهدرک  ماـیق  نآ  زا  كَدَـف  بصاـغ  هیلع  مردـیح  وچ  دوب  فک  هب  ناـنج  تیکلاـم 

(277  ) مرشحم زور  هانپ  نم و  ِخزرب  دیما  یفطصم  لآ  لوسر و  تّدوم 

« لدشوخ  - » مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  جاجتحا 
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يرگنیم ار  هک  ره  میتی  مالـسا  تما  وا  تلحر  اب  هدش  میعن  تانج  بناج  ناهج  هتـسب ز  تخر  میرک  يالاو  ربمغیپ  هک  تسا  يزور  دـنچ 
مغ ییوگ  هک  زورما  هصاخ  دـشاب * * *  احطب  برثی و  خر  هب  تنحم  درگ  دـشاب  اغوغ  هلان و  يرگنیم  اجک  ره  مین  ود  هصغ  زا  يو  بلق 

شمشچ ینیب  نایدجسم  زا  هک  ره  تسا  رمع  شدزن  هب  رکبوب و  ربنم  رس  رب  تسا  رش  بوشآ و  زکرم  لسر  متخ  دجسم  تسا  رگد  جنر  و 
يوناب نیرتهب  رـشب  ریخ  لد  رون  دسر  هار  زا  يرآ  دـنا * * *  همه  هنارظتنم  نارگن  رد  يوس  هک  دـناهمطاف  ندـمآ  رظتنم  ایئوگ  تسا  رد  هب 

اقل هام  یکرتخد  نینچمه  رسپ  هدنخرف  ود  تسد  فک  هب  تسا  هتفرگب  رهگ  وچمه  نانز  هقلح  يو  هدید  رد  کشا  رـسمه  ار  یلع  مالـسا ،
دیاب نخس  ِداد  مکرتخد  شدیوگ  دای  نتفگ  نخـس  زرط  شدهدیم  ایئوگ  تسوا * * *  رتخد  دوب و  يربک  بنیز  نیا  يرآ  تسوا  رب  رد 

رکبوبا و زورما  تسه  دیلپ  تسا  دیلپ  قرف ، دوبن  یمان  ریغ  دادیب  ریز  هب  چیه  ورم  ریگ و  دوخ  داد  داّدش  دـص  زا  رتب  دـیزی  مزب  رد  هژیو  داد 
مادقا ندرک  دـیاب  وخ د  قح  عافد  رد  ماگمه  نادرم  هب  دـنعافد  ماگنه  کیل  مارح  مالـسا  رد  تسا  داهج  هچرگ  نانز  رب  دـیزی  تسادرف  هب 

 * * * فک ردـنا  ناج  دـیاب  ار  همه  وت  نم و  نوچ  فرـش  نیئآ و  هر  رد  نالک  درخ و  نز ، درم و  مالـسا  ردـنا  تلزع  تیناـبهر و  تسین 
رب ردـنا  دـهاوخ  دـیدرگ  ربمیپ  تخد  نآ  بناج  شرظن  دـیدرگ  مخ  بدا  میظعت و  هب  رکبوب  رـس  دـیدرگ  ربنم  هب  کـیدزن  همطاـف  ضرغلا 
زا هک  ینآ  هن  وت  لوهج * * *  مصخ  ياک  دیامرف  دیآ و  نخـس  هب  لوسر  تخد  شدهد  دهاوخن  چیه  ناما  هک  دـیدرگ  رونخـس  هقیدـص 

تیب و همه  هدرک  ناتب  ثول  زا  كاپ  مرف  هدنخرف  رـسمه  کمک  اب  مردپ  مرد  رانید و  یپ  يدوب  يدـیتسرپ و  تب  مردـپ  دـیآ  هک  شیپ  نآ 
مالـسا تمعن  دوخ  هک  زور  نآ  برع  نیـشن * * *  ردص  يدـش  تسین  وت  روخ  ردـنا  هچ  رگ  نینچ  مالـسا  تمعن  زا  وت  زورما  هک  ات  مرح 

زورما رگا  تشادن  مارآ  ياهظحل  متس  لهج و  رـس  تشادن و  ماگ  نامز  چیه  بدا  ملع و  هر  رد  تشادن  مان  ًادبا  ّتیندم  ناهج  رد  تشادن 
ملا كاخ  نم و  تسد  زا  دش  هک  مردپ  یمارگ  تسه  رگم  هن  دّمحم  نیا  دراد * * *  دّـمحم  میلعت  وترپ  زا  همه  دراد  دمرـس  تلود  نینچ 
نم هناخ  رد  دنازوس  وت  رما  زا  رمع  مرد  برـض  اب  ولهپ  نیک  دیتسکـشب ز  مرگج  دـش  نوخ  هک  کشخيدـشن  شلـسغ  بآ  مرـس  هب  دـش 

ضوع مکَدَـف  يریگب  هک  ینآ  رـس  رب  ایلاح  مکتک  نیک  زا  همه  نآ  يدز  هک  ینآ  زا  دـعب  نم * * *  هناـش  نم و  تشپ  هیـس  درک  شذـُفُنق 
دوخ درد  منک  هضرع  ادخ  اب  ار  بل  نیرفن  یپ  زا  ادـخ  هب  میاشگیم  مکت  راییب و  همولظم  هک  رادـنپم  وت  مکمک  يزاس  نم و  ممیتی  هکنآ 
دناد ارهز  هب  وت  ملظ  يراکمتـس و  نوچ  دناوخ  ار  نآ  هصق  نیا  زا  سپ  دیآ  هک  ره  دـنام  یتیگ  هب  همولظم  نم  جاجتحا  ار * * *  بلطم  و 

 * تسا نم  لام  كَدَف  کلم  مسق  دنوادخ  هب  تسا  نم  لافطا  هس  ود  نیا  نم و  نان  كَدَف  نیا  دـناشفایم  وت  يور  رـس و  هب  نیرفن  نعل و 
دوواد هک ز  ناوخ  نارق  ادـخ  مکح  زا  ربخیب  يا  ورب  ناونع  ییامن  لعج ، دوب  هک  ُثِّرَُون » ال   » ناهج هب  دـنامن  ثرا  لسر  ییوگب ز  رگ  * * 

را دهاش  تسا * * *  هبوهوم  كَدَـف  کلم  ارم  تسا  ثرا  هن  هک  تسد  ردـنا  مکَدَـف  دـُب  ردـپ  دـهع  زا  هچ  رگ  نایع  هب  نامیلـس  ثرا  درب 
هچ رگ  تسا  ناوسن  زا  نت  ود  کـی  نم  دـهاش  نینچمه  تسا  ناتـسد  نیا  زا  هگآ  نسح  وچ  منیـسح  مه  تسا  نادرم  هشداـپ  نیا  یهاوخ 

تفگ و تسادـخ * * *  هتـسخلد  نم  هاوگ  هک  ییوگ  هچ  وت  تساوگ  ریهطت  هیآ  ارم  قدـص  یکاپ و  تسا  نآرق  نم  دـهاش  نیا  زا  رتالاب 
هچ یناد ز  چـیه  لوبق  رکم  لیح و  هار  دومنن ز  کیل  لوهج  موش  يودـع  شباوج  هب  زجاع  دـش  هک  لوسر  تخد  نآ  دروآ  لیلد  ردـقنآ 

نیا يرآ  تسا * * *  كَدَـف  شتـسد  هب  هک  ات  دوشن  شقح  بصغ  تسا  کـلف  رب  یلع  ماـن  كَدَـف  کـلمیب  دـید  لوتب  وا ز  لوبق  دومنن 
تمه و نود  رای  تسکـش  دـنهدب  هفیاـط  نیا  رب  هار  نیمه  زو  تسد  تمه  اـب  مدرم  زا  دـنهاوخ  یهت  هک  تسا  ناراکمتـس  مسر  هدـعاق و 

نیا اب  کـیل  روسج * * *  موق  نیا  رز  يورین  هب  دـنیوگ  روز  روز  رز ، اـب  نیرق  هدـیدرگ  هک  تسین  ببـس  یب  تسپ  ِّیند  یلب  تسا  تسپ 
ملاظ دوب  ملوظم  هلان  الدشوخ »  » زورفا ملاع  ددرگ  قح  نشور  هرهچ  زور  هس  ود  زج  دوبن  يرآ  لطاب  تردق  زوریپ  رخآ  دوشیم  قح  همه 
درم نز و  زا  امش  زورما  ناناملسم  يا  درک * * *  بنیز  وا  ِفص  دیزی و  هب  بش  ار  زور  درک  بش  دوخ  يودع  زور  همطاف  نیمه  هن  زوس 
نوع اـب  هک  اـت  درورپ  يربـک  بنیز  دوخ  وچ  زین  همطاـف  دربـن  تشاد  متـس  ملظ و  اـب  هک  دوب  نآ  یلع  درک  ارهز  یلع و  زا  ناتدـیاب  يوریپ 

لوسر هک  رورض  هتکن  نینچ  راهظا  همتاخ  رد  تسه  دننکش * * *  نادنـس  هداد و  مه  هب  تسد  اهتـشم  دننکـش  نامـصخ  فص  شنیـسح 
يُدب مالـسا  يدازآ  کیل  روگ  هب  هدـنز  يدـشب  رتخد  هک  رـصع  نآ  ردـنا  روتـسد  یناهج  هب  ار  نز  يدازآ  داد  روفغ  نارفغ  رهظم  یندـم 
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( * * * 278  ) ینارتوهش ینیدیب و  يدازآ  هک  هن  ینابر 

« ینادمه يدزیا  ریما   - » كَدَف تشذگرس 

مزاع مالسا  رکـشل  دندش  رـشب  ریخ  بانج  عاطم  رما  هب  اذل  هاگآ  رفک  دوهی و  موق  تدحو  يدش ز  هاج  یلاع  لوسر  ترجه  متفه  لاس  هب 
بَحْرَم و مان  هب  روآ  گنج  ناولهپ  یکی  عـالق  نآ  رد  ماکحتـسا  دنتـشاد  کـلف  هب  رـس  هوک  وچ  ماـمت  هعلق ، تفه  دوب  ار  رَْبیَخ  راـید  رَْبیَخ 

تـشپ هدومن  دنتـشگرب  گنج  نادیم  هدرک ز  رارف  رمع  دعب  زور  رکبابا و  زور  تسخن  ربمغیپ  هاپـس  ریما  ود  وا  فوخ  رفن ز  رازه  اب  مزرمه 
دـش مین  ود  ردـیح  تبرـض  مین  هب  رارک  ردـیح  تسوا  هک  يراّرف  ریغ  هب  راـتخم  دـمحا  زور  رگد  درپس  مَلَع  دنتـشگرب  گـنن  هب  نمـشد  هب 
نیا كَدَف  نایدوهی  یلع  ریغ  هباحص  رد  یسک  راک  دوبن  یلطب  لی و  نینچ  لتق  هک  هبعک  هب  مسق  برع  ریما  ار  هعلق  رد  دنک  ياج  بَحْرَم ز 

زا سپ  دنداتسرف  یبن  يارب  حلص  مایپ  دنداتفا  حلص  رکف  یگمه  ناج  سرت  دندید ز  شرکشل  مالسا و  تردق  هوکـش و  دندینـشب  وچ  ربخ 
نارازگراک دندش  كالما  دمآرد  فصن  یپ  نایدوهی  لوسر  صاخ  کلم  تشگ  كَدَـف  ءیف »  » مکح هب  لوبق  دافم  نیا  دـیدرگ  هرکاذـم 

تفرگ ار  نمـشد  نابز  ددنب  هک  تشون  دنـس  ارهز  شرتخد  هب  ار  كَدَف  کلم  دادـب  یبْرُْقلا » اَذ  ِتآ  َو   » مکح هب  زین  لوسر  كَالَول  هجاوخ 
تخد نیهب  نذا  نودب  لوتب  تسد  ودع ز  ار  كَدَف  کلم  تفرگ  لوسر  تشگ  دیهـش  ّمس  زا  هک  دعب  لاس  هس  ار  نَْمیَا  مُا  ردیح و  دهاش ،

ِبلق وت  اتفگ  نینچ  ار  رکبوب  دـمآ و  دجـسم  هب  ار  ایاضق  نیا  هک  یتقو  همطاف  دینـش  جارخا  كَدَـف  زا  دـیدرگ  همطاف  لیکو  جارعم  هجاوخ 
نآ نیـشناج  منم  قلخ ، يأر  هب  ربمغیپ  کلم  هدوب  كَدَف  داد : باوج  يدرک  نورب  كَدَف  زا  ارم  لیکو  ارچ  يدرک  نوخ  لوسر ، بلق  هراپ 
هک دنـس  یکی  دروآ  دنـس  یفطـصم  زا  هرهاط  لوتب  دشاب  نم  رایتخا  رد  هک  تساج  هب  كَدَف  دـشاب  نم  راک  قلخ  يربهر  هک  نونک  رورس 

هرابود متس  ْرُجْهََیل »  » تفگ هک  یـسک  بآ  يدنکف  ناهد  زا  نآ  رب  همان ، تفرگ  باطخ  هداز  هاگان  هب  هنایم  نآ  رد  دروآ  دنتـسم  دوب  یـسب 
لیخ هدید  شیپ  هب  رَْبیَخ  حتاف  هاگنآ  يدمآ  دجـسم  هب  رواد  هبیبح  لزنم  يوس  دش  هناور  دومن  هراپ  هنیک  ار ز  دنـس  شیوخ  تسد  هب  دومن 

باوج ار ؟ نآ  شبحاص  تسد  زا  ياهتفرگ  ارچ  ارهز  فک  رد  هدوب  یبن  دهع  كَدَف ز  رارک  ردیح  رکبوب ، هب  درک  باطخ  راصنا  رجاهم و 
شیاعّدا نیا  زا  تسد  هنرگ  درآ و  دوهش  نتشیوخ  نخـس  رب  هک  وگب  دشاب  نیا  زج  اعّدم  ار  همطاف  هک  رگا  دشاب  نیملـسم  قح  كَدَف  داد :

رد كَدَف  هدوب  هک  ارچ  لوتب  هن  يروآ ، وت  دیاب  هنّیب  تفگب : ار  دیلاوذ  هقف ، ماکحا  زا  دومن  نایب  ار  دمرـس  رما  دروآ  يو  دای  هب  یلع  درادرب 
هچ لاقم  نیز  تفگ : نابز  دوشگ  رمع  بلاغ  دـش  هفیلخ  رب  نخـس  راـقفلاوذ  هب  بلاـطوبا  رختفم  يو  تشگ ز  هک  یهـش  لوسر  زیزع  ِدـی 
زور هرابود  ریهطت  تیآ  هب  دش  وا  یکاپ  هاوگ  ریصب  راگدرک  هک  یـصخش  تساوخ ز  هاوگ  دوهـش  طرـش  تسا  مزال  كَدَف  ّدر  يارب  دوس 
دوب نز  نآ  یتشهب  ربمیپ ، لوق  قبط  هک  دوب  نَْمیَا  مُا  دهاش  رگد  ّیلع و  یکی  هارمه  نادهاش  دروآ  دمآ و  دجسم  هب  هَّللا  لوسر  رتخد  رگد 

وا رب  یهلا  یحو  نیما  لزنم  نآ  رد  ادخ  لوسر  تشاد  روضح  نم  مدوب  هتسشن  يزور  همطاف  تیب  هب  نز  نآ  دومن  نایب  تفالخ  نابصاغ  هب 
کلم و ار  همطاف  دادـب  كَدَـف  راگدرک  نامرف  زین ز  لوسر  ربمغیپ  هب  هقح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » ربکا قلاخ  ناـمرف  دومن ز  ناـیب  لزاـن  يدـش 
هک یلع  داد  تداهش  یلع  هرابود  هیـضق  نیا  رب  میاهمـصاخم  نیا  رد  دهاش  همطاف  عفن  هب  میاهمطاف  هاوگ  ربمیپ ، یلع ز  نم و  كَدَف  رایتخا 

دربیم عفن  كَدَف  ّدر  نوچ ز  هک  ندرک  مهّتم  مرگ  دش  هراچ و  تشادـن  ندروآ  رذـع  رهب  نابز  دوشگ  رمع  داد  تداعـس  ادـخ  ار  وا  هعیش 
مالک نیا  زا  تسین  یفاک  لیلد  نز  کی  تداهش  یلو  تسین  یفالخ  رگا  شفرح  نَْمیَا و  مُا  رد  رضحم  نیا  رد  ربتعم  دوبن  شتداهش  ردیح 

ءامـسا اب  مالغ ، ِحابر  نیـسح  نسح  ارهز  ترـضح  دروآ  يرگید  دوهـش  يزیچ  كَدَف  زا  هقیّدص  دـیاع  تشگن  يزیوآ  تسد  تفای  ودـع 
رهب زا  رگید  لیلد  درکیم  دوخ  ّقح  قاقحا  همطاف  زونه  لوسر  ياج  بصغ  دندرک  هک  ود  نآ  دزن  هب  لوبقم  يدماین  ناشیا  تداهـش  یلو 

یصخش رمع  هک  نوچ  دوش  عرـش  مکح  هب  راتخم  دمحا  کلم  كَدَف  تسا  هدوب  هک  رارقا  دَُوب  نیا  رب  ار  امـش  درک  باطخ  دروآ  نابـصاغ 
رکبابا هقیقد  نامه  متسه  ایبنا  رالاس  رتخد  هتسجخ  متـسه  یفطـصم  ثاریم  ثراو  هک  منم  يو  ثراو  هب  دسریم  وا  زا  هدنام  هچنآ  ره  یط 

هدینش ناهج  هب  ایبنا  دنراذگنیم  ثرا  هک  نآرق  بحاص  مدنیش ز  تفگ : بذک  هب  ثیدح  لعج  دومن  ارـسا  دّیـس  لوق  ثیبخ ز  مارم و  دب 
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وب رـسپ  فلخان  هب  تفـشآ  لوتب  دش  هتـسب  یبن  هب  ارتفا  وچ  شنخـس  دـهاش  هصفح  هشیاع و  دـندش  شنهد  زا  ُثِّرَُون » ال   » يدـش هک  نوچ 
تـساور شناقرف  هب  قح  هدرک  نایب  هدرپ  نودب  مربن  نم  ّيرب و  دوخ  ِردپ  زا  ثرا  وت  مرگداد  ّیح  هدومرف  نآرق  ياجک  تفگ  خساپ  هفاحق 

نآرق زا  دومن  تلـالد  هیآ  جـنپ  هب  بوقعی  ینب  زا  ثرا  دربب  شاهداز  هک  بوبحم  هگرد  ییحی ز  هتـساوخن  رگم  شنامیلـس  رب  دواد  ثرا ز 
ار مردـپ  نم و  یلو  صوصخم  امـش  رب  ثرا  هلأسم  هدومن  صوصن  هب  قح  باـتک  اـیآ  هک  درک  لاؤس  ناداـن  هفیلخ  مـالک  بذـک  هدوب  هک 
ای مربب و  ردپ  زا  ثرا  دزسن  تهج  نیدب  مردپ  نم و  بهذم  مه  تسادج ز  ای  نالعا و  دینک  ار  رارسا  دوب ، نینچ  رگا  نآ  زا  جراخ  هدومن 

تابث لیلد و  نابصاغ  نخـس  رب  تسین  هک  تابثا  وا  دومن  اویـش  هباطخ  نیا  زا  ینارمع  ّیلع  لوسر و  رتریـصب ز  ینآرق  زومر  مهف  هب  دیدش 
اب هرابنیا  رد  روش  دومن  يرْوش  ْمُهُْرمَا  َو   » قبط دمآ و  هناخ  هب  يو  هب  دادن  ودـع  ار  كَدَـف  زاب  کیلو  یپ  رد  یپ  هیآ  دروآ  همطاف  هچ  رگا 

ییوت لوسر  زا  سپ  نارود  رد  هک  اعّدا  نینچ  تسار  وت  وگب  رمع  باـیغ  رد  رکباـبا  دزن  هب  ورب  ربمغیپ  راـگدای  ـالا  تفگب : یلع  ادـخ  ّیلو 
یئاضاقت نینچ  شدوب  همطاف  هک  رگا  دوب  وت  ِنآ  زا  كَدَف  مامت  هکنیا  ضرف  هب  دومحم  ربنم  هتـشگ  تهگهیکت  نونک  ناهج  هب  وا  نیـشناج 

ِلگ نم  هک  ارچ  ینادرگزاـب  فطل  زا  كَدَـف  همطاـف  هب  ینآ  زا  رتمک  هن  نآ ، کـی  هب  تشاد  موزل  یئاـشخبب  وا  هب  ار  كَدَـف  نیمز  رـس  هک 
هک همان  تشون  لوبقم  شاهتفگ  رکبابا  دزن  داتف  لوتب  دومن  لمع  ار  یلع  راکهار  وچ  مدوب  ادـخ  ربمغیپ  هنیـس  ِرورُـس  مدوب  یفطـصم  رازلگ 
هار هناخ  يوس  يوبن  دجـسم  داشلد ز  دـش  ّطخ و  تسد  نیا  همطاف  تفرگ  ددرگرب  هراـبود  وا  كَدَـف  همطاـف ، هب  ددرگ  رـصتخم  هصق  نیا 
هر زا  تفرگ  ار  اهاط  تخد  دـید  رمع  هچوک  نایم  یلو  ِزیزع  نآ  تشاد  لد  هب  قوش  رازه  یلع  هب  دـهد  ار  هدژم  نیا  هک  تشاد  دـیما  داتفا 

رهب درک  زاـب  بل  هرهاـط  لوتب  تتـسمرس  ناـمداش و  نینچ  تسا  هدرک  هک  تتـسد  رد  تسیچ  هماـن  نیا  هک  درک  لاؤـس  ار  ارهز  ِهار  دادـیب 
زا درک  بلط  هلابق  رمع  متفرگب  هلابق  نیا  كَدَـف  ّدر  يارب  متفرگب  هلال  لثم  لد  هب  غاد  هچ  رگا  باطخ  هداز  كاپان  هب  درک  باـطخ  باوج 
هک یسک  درک  تیالو  لگ  رب  يرگد  تراسج  درک  تیانج  مه  زاب  ودع  هنایم  نآ  رد  لوبق  درکن  شتـساوخ  رد  همطاف  کیلو  لوسر  زیزع 
یپ رد  هشیمه  دوب  نیـسای  لآ  نآرق و  نمـشد  هک  یـسک  تشاد  لطاب  رکف  دوب و  قح  رکنم  هک  یـسک  تشاد  لد  رد  مادـُم  ار  یلع  ضغب 

رب هلعـش  یبن  دزم  ياج  هب  گنت  هچوک  هب  رو  هلمح  دـش  همطاف  يوس  هب  گنج  عقوم  رارف  بَحْرَم  درک ز  هک  ناـمه  دوب  نید  ندرک  دوباـن 
درک هچ  دوب  نسحم  راظتنا  مشچ  تشاد و  دـیما  دوب  نسحم  رادراب  وا  هک  تسا  تیاور  دز  همطاف  هب  دـگل  تّدوم  رما  فـالخ  دز  همه  لد 
یثلث تشگ  تاداس ، هداوناخ  مکحم ز  دـگل  رمع  دز  ار  همطاف  هک  یمد  هلال  هچنغ و  لاماپ ، نیچلگ ، دومن  هلاـس  هدـجیه  يوناـب  هب  مصخ 
ربمیپ زیزع  خر  دش  یلین  تفرگ و  مد  نامه  هنیدم  ِهم  هانگ  نودب  دش  هام  شـش  ِنسحم  دیهـش  هاکناج  دز  هلان  زوس و  رگج  هآ  دیـشک  مک 

هب وا  هرامشیب  ِدرد  مغ و  هب  دش  هدوزف  شـشوگ  رد  تسکـش  ارهز  هراوشوگ  وچ  شـشود  رب  دوب  هصغ  مغ و  هوک  رازه  دش  یلیـس  ناشن 
هراکدب يودع  ارهز  هدـید  شیپ  هب  وا  هلابق  همطاف  زا  تبقاع  تفرگ  وا  هلان  هآ و  مصخ ز  لد  مرن  تشگن  وا  هراوشوگ  داتفیب  هچوک  كاخ 

دوبک دـش  ارم  وت  زا  هک  ـالا  نوعلم  هداز  باّـطخ  هب  درک  باـطخ  نوخ  لد  اـب  دومن  نیرفن  هرهاـط  ِلوتب  هراـپ  دـص  دومن  ار  شکَدَـف  هلاـبق 
ُدورد و زوریف  رجنخ  هب  شمـصخ  لد  دش  هراپ  هک  زور  نآ  باجتـسم  دیدرگ  همطاف  ياعد  هراپ  ماهمان  وچ  ار  تمکـش  دنک  ادخ  هراسخر 

دـش ارهز  ياعد  شغیت  مد  زا  تباجا  دش  افوکـش  لگ  لثم  نادمه  رد  هک  نامه  يدنواهن  ؤلؤلوبا  حور  راثن  يدـنوادخ  تمحر  ترفغم و 
وا هاگراب  ِرَد  تسا  هتشگ  هک  هتسیاش  تسین  راک  نینچ  هاوگ  ادخ  ناشاک  رـس  رب  جات  وا  دبنگ  دنلب  ناشاک  رکیپ  بلق  شهگراب  تسا  هدش 

(279  ) زوریپ دوش  ناس  زوریف  همطاف  مصخ  هب  زور  ره  يدزیا »  » تسانیا شتساوخ  تسود  هتسب ز 

كَدَف ِزورما  متفه  لصف 

[ یمالسا يروهمج  يامیس  رد  كَدَف »  » نیمزرس هب  یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  رفس  شرازگ  ]

دوشیم شخپ  تعاس 14 ، رد  هک  یمالسا  يروهمج  يامیس  يرسارس  رابخا  ندینـش  لاح  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دالیم  زور  رد 
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دشابیم مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  طوبرم  هک  صاخ  یشرازگ  میهاوخیم  زورما  : » تفگ رابخا  هدنیوگ  ربخ ، زا  یتمـسق  رد  هک  مدوب 
تـسا مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  دـالیم  زور  هک  زورما  اـب  تهج  نیا  زا  دوـب و  زیگنا  نزح  شرازگ  نیا  رگا  یلو  مـینک ، شخپ 
نیلوا نیا  دراد و  صاصتخا  كَدَف »  » نیمزرس هب  یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ  رفـس  هب  ام  شرازگ  مینکیم ، یهاوخرذع  درادن  یتبـسانم 

یتقو دیدرگ و  شرازگ  نیا  هجوتم  مدوجو  رـسارس  تاحیـضوت  نیا  اب  مینکیم ». شخپ  امـش  يارب  نآلا  هک  دـشابیم  كَدَـف »  » زا ریواصت 
داتفا دوب  هدش  ییاههبارخ  هب  لیدبت  یهجوتیب  اب  هک  یلگ  ياهراصح  نینچمه  هدش و  عطق  ًاضعب  هدیکشخ و  همین  ياهناتسلخن  هب  ممـشچ 
ارهز همطاف  ترـضح  هب  طوبرم  هک  ییاهلخن  هب  یتح  اهنیا  ایادخ  متفگ : بل  ریز  و  تشگ ، يراج  منامـشچ  زا  کشا  و  دیزرل ، مندـب  مامت 
دعب زور  هس   … مَّلَـس ؟ َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رتخد  هب  تبـسن  تموصخ  هنیک و  ردق  نیا  ارچ  دـننکیمن ، محر  تسا  مالـسلا  اهیلع 

هب دوخ  رفـس  و  كَدَـف »  » هلأسم هب  ار  نارهت  هعمج  زاـمن  مّود  هبطخ  ناـمز  نیرتشیب  یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ  خیرات 8/4/1387 ) رد  )
رب درک و  داجیا  ياهزات  هزیگنا  میارب  ریواصت  نیا  مدوب  كَدَـف »  » باتک فیلأت  لوغـشم  نامز  نآ  رد  هک  بناجنیا  داد . صاـصتخا  نیمزرس 

ناهفصا يامیس  شورس  ییامنهار  اب  مروآ . تسدب  ار  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  ینارنخـس  و  كَدَف »  » زا هدش  شخپ  ریواصت  هک  مدش  نآ 
ریغ هب  دراد  ناکما  ام  يارب  امیس  زا  هدش  شخپ  ياههمانرب  مامت  لاسرا  : » دنتفگ باوج  رد  اهنآ  متفرگ و  سامت  نارهت  يامیـس  شورـس  اب 
یلو داد  هجیتـن  یناجنـسفر  یمـشاه  ياـقآ  ياـه  هبطخ  ندروآ  تسدـب  يارب  طـقف  بناـجنیا  شـالت  تلع  نیا  هب  و  تاـغیلبت ». راـبخا و  زا 

یحطبا تجح  دیس  جاح  هَّللا ، تیآ  ترضح  یمارگ ، داتسا  ییامنهار  اب  مداد و  همادا  كَدَف  ریواصت  ندروآ  تسدب  يارب  ار  دوخ  يریگیپ 
يامیـس ادـص و  سیئر  اب  متفر و  ناهفـصا  يامیـس  ادـص و  زکرم  هب  دـناهدوب  هدـنب  يامنهار  قوشم و  هیمطاـف  ياـهتیلاعف  رد  هشیمه  هک 

رد تسا  رارق  یلو  تسین  نکمم  ًالعف  ریواصت  نآ  هب  یسرتسد  دندومرف  ناشیا  مرگ ، یمیمـص و  تاقالم  نیا  رد  مدومن . تاقالم  ناهفـصا 
هب كَدَـف »  » زا ییاهسکع  ندروآ  تسدـب  يارب  دـیناوتیم  امـش  یلو  دوش ، شخپ  امیـس  ادـص و  زا  رفـس  نیا  زا  یتدـم  دـنلب  ملیف  هدـنیآ 

اهیریگیپ نیا  هجیتن  دومن و  لاحشوخ  رایـسب  ارم  تراشب  نیا  دینک . هعجارم  دادرخ 1387 ) خروم 25  ، ) ناریا یمالسا  يروهمج  همانزور 
. متفای تسد  ناریا ، یمالسا  يروهمج  همانزور  هب  هک  دش  نیا 

یمالسا يروهمج  همانزور  رد  كَدَف  يهلأسم  حرط 

مـشچ هب  كَدَـف »  » ءاـیحا يارب  ياهمدـقم  هلمج : نآ  راـنک  رد  هدـش و  پاـچ  كَدَـف »  » زا یگرزب  رایـسب  سکع  هماـنزور  لّوأ  هحفـص  رد 
هک يریوصت  دهدیم ، ناشن  نآ  ياهناتسلخن  اب  ار  كَدَف »  » يزکرم هقطنم  زا  ياهنحـص  سکع  نیا  هدش : هتـشون  سکع  ریز  رد  دروخیم .
رد ار  كَدَف »  » يریوصت شرازگ  تسا . هدش  هتشادرب  هام 87  دادرخ  خیرات 20  رد  كَدَف »  » هب یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  رفس  نایرج  رد 

: هلمج اهـسکع  يالاب  رد  هک  دییامرفیم  هظحالم  كَدَف »  » زا سکع   9 همانزور ، هحفص 14  رد  دیئامن . هظحالم  زورما  همانزور  هحفص 14 
« كَدَـف ءاـیحا  رب  ياهمدـقم   » ناونع تحت  ياهلاـقم   » نآ راـنک  رد  هدـش و  هتـشون  كَدَـف »  » هملک نآ  ریز  هک  ( 280  ) مُِکب ُبِّحَُرت  ُطـِئاحلَا 

. مینکیم بلج  ( 281  ) اهسکع هلاقم و  نآ  هب  ار  امش  هجوت  هک  دهدیم  رفس  نیا  زا  یشرازگ 

كَدَف ءایحا  يارب  ياهمدقم 

ياهشوگ دیآیم  شیپ  یمالسا  هکربتم  هسدقم و  نکاما  هب  يرفس  هک  راب  ره  یناجنـسفر ، یمـشاه  هَّللا  تیآ  رگوجتـسج  واکجنک و  حور 
سلجم سیئر  هزور   10 رفـس رد  دزاسیم . راومه  نآ  یـسانشزاب  يارب  ار  هار  دـنکیم و  جراخ  تبرغ  زا  ار  مالـسا  هتفرگ  راـبغ  خـیرات  زا 

ياهقطنم كَدَف » ، » تفای صاصتخا  كَدَف »  » زا دیدزاب  هب  رفس  نیا  زا  زور  کی  هام 1387 ) دادرخ  ات 22   13  ) ناتسبرع هب  يربهر  ناگربخ 
همطاف ترضح  هب  ار  نآ  ناشیا  دوب و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  یـصخش  کلم  هک  تسا  هنیدم  قرـش  لامـش  رد 

مکح نب  ناورم  هب  ار  نآ  نامثع  دش و  بصغ  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دندوب . هدیـشخب  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
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، دوب یناورم  هخاش  زا  هیما  ینب  يافلخ  زا  هک  زیزعلادبع  نبرمع  درک . هبه  زیزعلادبع  کلملادـبع و  دوخ  دـنزرف  ود  هب  ار  كَدَـف »  » وا داد و 
سپ ار  نآ  دیـسر  تموکح  هب  یتقو  کلملادبع  نب  دیزی  یلو  دنادرگرب ، ارهز  ترـضح  نادنزرف  هب  ار  كَدَـف »  » دیـسر تموکح  هب  یتقو 
نایم ات  دنادرگرب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نسح  نب  نسح  هب  ار  نآ  حافس  هکنیا  ات  دوب  ناورم  ینب  تسد  رد  حافس  تفالخ  نارود  ات  تفرگ و 

هب ار  كَدَف » ، » روصنم دنزرف  يدهم ، رگید  راب  تفرگ . اهنآ  زا  ار  نآ  یقیناود  روصنم  یلو  دنک  میسقت  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دالوا 
هکنیا ات  دوب  سابع  ینب  تسد  رد  نانچمه  تفرگ و  سپ  اهنآ  زا  ار  نآ  يداـهلا  یـسوم  اـما  دـنادرگرب ، مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  دـالوا 

نیا اب  تفرگ …  سپ  اهنآ  زا  ار  كَدَـف  یـسابع  لکوتم  ماجنارـس  دـنادرگرب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دـالوا  هب  ارنآ  رگید  راـب  نومأـم 
لاح هب  مهم  هقطنم  نیا  دش ، هدرب  ورف  ماهبا  زا  ياهلاه  رد  كَدَف  تشونرس  هتشذگ  لاس  رازه  رد  هکنآ  زا  سپ  بیشن و  زارفرپ و  هچخیرات 

رد 6 رتمولیک  لوط 6  هب  هک  یمکحتسم  ياهراوید  لیلد  هب  ریخا  نرق  رد  هکنیا  ات  تشاذگ  رـس  تشپ  ار  يدایز  تالوحت  و  دش ، اهر  دوخ 
یلو تسا  راوید  يانعم  هب  هک  دـش ، فورعم  طئاح »  » هب تشاد  دوجو  رارـشا  نادزد و  زا  یلاها  تظافح  يارب  نآ  فرطراهچ  رد  رتمولیک 

، طئاح مان  ریز  رهـش  يدورو  يولبات  رب  نونکا  مه  یتح  هک  يروط  هب  دـنام ، یقاب  اهنابز  رب  كرادـم و  دانـسا و  رد  نانچمه  كَدَـف »  » ماـن
تروص دادرخ 87  خیرات 20  رد  هک  كَدَـف »  » زا یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ  دـیدزاب  نایرج  رد  دروخیم . مشچ  هب  زین  كَدَـف »  » هملک

هب شدوخ  هتفگ  قبط  زین  نونکا  مه  و  دوب ، هقطنم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هریاد  سیئر  ًالبق  هک  كَدَـف ، یلاـها  زا  يدرمریپ  تفرگ ،
هب نآ  ياهناتـسلخن  دراد ، مان  همطاف » دجـسم   » لحم نیا  دجـسم  هک  داد  حیـضوت  تساهنآ ، اب  يراکمه  لوغـشم  هقطنم  نـالوؤسم  توعد 

ناهارمه یناجنسفر و  یمشاه  هَّللا  تیآ  دورو  تسا . فورعم  همطاف » يداو   » هب هقطنم  دوخ  و  همطاف » نویع   » هب اههمشچ  همطاف ،» ناتـسب  »
لوغـشم فارطا  ياهيدـنلب  اـهماب و  رب  دـندز و  نوریب  اـههناخ  زا  هک  يروـط  هب  دروآ  دـیدپ  هقطنم  مدرم  رد  یقوـش  روـش و  كَدَـف »  » هـب

زین دندرکیم  یهارمه  ار  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  هک  یناتـسبرع  نالوؤسم  يارب  كَدَف »  » هب رفـس  دـندش . دـیدزاب  ياههنحـص  ياشامت 
يارب زین  اهنآ  دندش  بجوم  مادقا  نیا  اب  هک  ناشیا  زا  رکشت  نمض  هنیدم  هب  تشگزاب  رد  هک  يروط  هب  تشاد  یگزات  دوب و  بلاج  رایسب 

ام دوخ  يارب  میدینـش  میدید و  كَدَف »  » رد هچنآ  میدوبن و  علطم  یلئاسم  نینچ  زا  نونکات  ام  دنتفگ  دـنراذگب ، كَدَـف »  » هب مدـق  راب  نیلوا 
نایب لیـصفت  هب  دوخ  ياج  رد  دـیاب  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياهینتفگ  كَدَـف ، ياهناتـسلخن  اههمـشچ و  اـههاچ و  زا  تشاد . یگزاـت  زین 

« كَدَف  » هب هزور  کی  رفس  نیا  نایرج  رد  هک  ییاه  سکع  زا  يدادعت  هظحالم  هب  امـش  توعد  نمـض  يریوصت  شرازگ  نیارد  اما  دوش ،
دیاب ادخ  تساوخ  هب  دناوتیم و  كَدَف »  » زا یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  دیدزاب  هک : میوش  روآدای  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال  هدش ، هتـشادرب 

يرون اضر  دّمحم  مالسالا  تجح  زا  ( 25/3/1387  ) همانزور نیمه  مّوس  هحفـص  رد  اما  هلاقم .) نایاپ   ) دشاب كَدَف »  » ءایحا يارب  ياهمدقم 
: ناونع تحت  تسا  هدش  پاچ  ابیز  ياهلاقم  رفس  نیا  رد  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  ياهيرفسمه  ناتسود و  زا  یکی  يدورهاش 

. میاهدیسر كَدَف »  » هب ام  زیزع ، يارهز 

تیامح اب  یناریا  ناوناب  نوچ  دوبن ، يربخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تداهـش  مایا  رد  عیقب  ناتـسربق  یگـشیمه  تبرغ  زا  لاسما 
تخد هناگی  يراوگوس  ییارـس و  هیثرم  هب  قاتـشم  نارئاز  رگید  رانک  رد  و  دـندش ، ینارون  رازم  نآ  دراو  يربهر  ناـگربخ  سلجم  سیئر 

هب یتسه  سابل  هک  تسا  یـسک  يارب  یهاتوک  رایـسب  نارود  یگدنز ، لاس  هدـجه  دـنتخادرپ . مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  ربمایپ 
و دننک ، شومارف  ار  ناشربمایپ  ياهشرافس  تعرـس  نیا  اب  تما  هک  مرادن  غارـس  خیرات  زا  ياههرب  چیه  رد  تسا . هتفای  نیوکت  وا  شنیرفآ 
ار شاهرهچ  داش و  ار  ادخ  لوسر  لد  وا  هاگن  هک  موصعم  ياهتـشرف  هک  دش  هچ  دنـشکب . شتآ  هب  ار  هدـنیآ  تیرـشب  دوخ و  تاجن  یتشک 

ياهبـش رد  هنوگنیا  شمولظم ، نیـشناج  قح  قاـقحا  ردـپ و  تلاـسر  فارحنا  زا  يریگولج  يارب  هک  دـتفا ، زور  نیا  هب  دوـمنیم ، نادـنخ 
زوت هنیک  موق  نآ  کی  کی  هب  ار  هنادواج  ریدـغ  تانئاک و  فرـشا  يایاصو  دور و  راصنا  رجاهم و  هناـخ  رد  هب  هنیدـم ، بیرغ  کـیرات و 

هک تـشگ  ببـس  تیناـسنا ، خـیرات  درم  گرزب  قوـقح  قاـقحا  رد  اـهیبا » ما   » راـثیا و  تمواـقم ، رب  رارـصا  يروبـص و  دـیامن .!؟ دزـشوگ 
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وا دور ، نوریب  راقفلاوذ  بحاص  دبلاک  زا  ناج  دوب  کیدزن  هک  یتقو  رد  هک  تسین  تهجیب  دنامب . لوهجم  مه  شسدقم  دقرم  ياههناشن 
تبرغ و ییاهنت و  هب  دـسر  هچ  دنکـشیم ، ار  خـیرات  رمک  تبیـصم ، راـب  ینیگنـس  هک  دـنکیم  همزمز  نازوس  یهآ  ناـیرگ و  یمـشچ  اـب 
ار تیب  لها  هک  دش  زاغآ  یتعاس  زا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  قحب  ناثراو  یخیرات  تنحم  مالـسلا . هیلع  یلع  ترـضح  یـسکیب 

یتسه تانئاک  رثوک  هریس  بقانم و  لئاضف و  دنتشاذگن  دندیـشک و  نیئاپ  دوب ، هتفرگ  رظن  رد  نانآ  يارب  دنوادخ  هک  یتاجرد  بتارم و  زا 
ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  تخد  ياهتونق  اههدجس و  زا  یتسه  قلاخ  شتـسرپ  تدابع و  دسرب . روهظ  هصنم  هب  یتیگ  نانز  همه  یگدنز  يوگلا  و 

، تیمولظم تیونعم و  زا  راشرـس  ییاه  کشا  يراـبدرب و  ربص و  اـب  هک  اـضر  سیدـنت  نآ  تسا . هتفرگ  اـنعم  موهفم و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
تعاجش نآ  اب  تیالو  زا  تیامح  فافع و  نافرع و  قالخا و  اب  هک  تسا  ياهبیط  هرجش  وا  تسا . هتشاگن  نیوکت  هئشن  رد  ار  عیـشت  خیرات 

زا لــصف  ره  دیــشخب . يرگید  شورخ  شوـج و  ار  خــیرات  و  تـشاد ، ینازرا  دوـخ  ناوریپ  هـب  ار  نتــسیز  هنوـگچ  هزوــمآ  تماهــش ، و 
هنیدـم رد  یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ  دراد …  قیقد  تئارق  قیقحت و  شواـک و  هب  زاـین  هک  تسا  نیزو  عـصرم و  یباـتک  شایگدـنز ،

هب ندیسر  يارب  لیبموتا  اب  خسار  یمزع  اب  دنک و  هدنز  ار  تسا  تاداس  همه  یعطق  ثاریم  هک  كَدَف »  » ییایفارغج تیعقوم  تفرگ  میمصت 
تیآ هتفگ  هب  هک  هطیوح »  » و طئاح »  » رهش هب  دیدرون و  رد  ار  لئاح »  » ناتـسا يوس  هب  هرونم  هنیدم  رهـش  زا  رتمولیک  زا 260  شیب  دوصقم 

لابقتـسا هب  رهـش  نیا  نیلوؤسم  رادنامرف و  طئاح  رهـش  رد  دیـسر . تسا ، كَدَف »  » نامه هنیدم  نایعیـش  ربهر  يرمع  یلع  دّمحم  خیـش  هَّللا 
. دنیوگیم كَدَف »  » نآ هب  زونه  اهیمیدق  نآلا  تسا و  كَدَـف »  » اجنیا تفگ : رهـش  رادـنامرف  فیان  ياقآ  دـندوب . هدـمآ  دوخ  هژیو  نامهم 
. دـسریم رفن  رازهدـص  هب  نیـشن  چوک  ریاشع  نانیـشناتسور و  هفاضا  هب  هقطنم  لک  تیعمج  یلو  دراد ، تیعمج  رفن  رازه  دودح 35  رهش 
وا زا  یناجنسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ  دهدب . ار  مزال  تاحیـضوت  ات  تشاد ، مان  رباج » نمحرلادبع  دّمحم   » هک درک  یفرعم  ار  يدرم  رادنامرف 

همطاف ترضح  هب  ار  نآ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  نوچ  رباج : نمحرلادبع  دنیوگیم ؟ كَدَف »  » هقطنم نیا  هب  ارچ  دیـسرپ :
مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  ار  نآ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  ارچ  یناجنـسفر : یمـشاه  ياـقآ  دیـشخب . مالـسلا  اـهیلع 

مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هب  ارنآ  يریگرد  نودب  هقطنم  نیا  یلاها  نوچ  هک  تسا  نیا  ام  رظن  رباج : نمحرلادـبع  دیـشخب ؟
ياههمشچ رباج : نمحرلادبع  دراد ؟ دوجو  مالسلا  اهیلع  همطاف  مان  هب  ییاهزیچ  هچ  هقطنم  نیارد  یناجنسفر : یمشاه  ياقآ  دندرک . هیده 

ضوع ار  كَدَـف »  » مسا ارچ  یناجنـسفر : یمـشاه  ياقآ  همطاف . ياهناتـسغاب )  ) نیتاسب همطاف و  يداو  همطاف ، دجـسم  همطاـف ، هناـگ  تفه 
. تسا هدرک  هطاـحا  ار  هقطنم  هقلح ، تروص  هب  هک  تسا  دـنلب  راوـید  هس  هقطنم  نیا  رد  رباـج : دـیئوگیم ؟ راوـید  ینعی  طـئاح  دـیدرک و 
، هدـش میمرت  نآلا  هک  يدجـسم  تسا . هدـش  رکذ  مه  يومِح  توقای  نادـلبلا » مجعم   » رد هک  دراد  مان  همطاف  ناتـسب )  ) غاب اـهراوید  نورد 

دنچ یتمدـق  هک  میتسه  رباج  لآ  ام  تسا . فورعم  همطاف  دجـسم  هب  هک  هدوب ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  ربمایپ  نامز  هب  طوبرم 
ردـقچ كَدَـف »  » لک تحاسم  یناجنـسفر : یمـشاه  ياقآ  میاهدوب . اجنیا  نارمکح  يدوعـس  تلود  زا  شیپ  میراد و  هقطنم  رد  هلاـس  دـص 
ياراد كَدَف » : » رباج تسا ؟ هنوگچ  هقطنم  بآ  یناجنسفر : یمشاه  ياقآ  تسا . رتمولیک  رد 50   50 كَدَف »  » هقطنم تحاسم  رباج : تسا ؟

دیاش هدـش و  مک  نآ  بآ  يزرواشک ، هب  یهجوتیب  لاـمها و  لـیلد  هب  هک  تسا ، فورعم  همطاـف » نویع   » هب هک  هدوب ، بآ  همـشچ  تفه 
. مروخب همطاف » همـشچ   » بآ زا  مهاوخیم  یناجنـسفر : یمـشاه  ياـقآ  دـشاب . هقطنم  رد  نیزترآ )  ) قیمع ياـههاچ  رفح  بآ  یمک  تلع 

تارطق هک  یلاح  رد  یمـشاه  ياقآ  تسا . هنوگچ  بآ  عضو  مینادیمن  نوچ  دـینکن  ار  راک  نیا  یمـشاه  ياـقآ  ناـهارمه : رگید  رباـج و 
همطاف همـشچ  زا  دیایب و  اجنیا  ات  ناسنا  هک  تسین  فیح  یتداعـسیب و  ایآ  : » تفگ دوب  هدـش  طولخم  همطاف  همـشچ  اب  شنامـشچ ، ِکشا 

اهراب ار  كَدَف »  » ملیف دیاب  امیـس  ادـص و  دزیرب . همـشچ  رد  زین  ناهارمه  نامـشچ  کشا  تارطق  هک  دـش  ثعاب  هلمج  نیا  دوشن »؟ باریس 
يوناب نآ  تداهـش  ماـیا  رد  لقادـح  تاـعوبطم  نویزیولت و  ویدار و  ًاـساسا  دراد ، هاـگن  هدـنز  ناریا  زیزع  تلم  ناـهذا  رد  هدومن و  شخپ 

ینامسآ میلاعت  دنمفده  روحم  هک  یقالخا  لئاضف  تمواقم و  اهشزرا و  لماک  هوسا  نآ  ياهتدهاجم  یگدنز و  حرـش  دیاب  مالـسا  گرزب 
دیاـب شرورپ  شزومآ و  دـننک . وگزاـب  دوـخ  ِرادـمتیالو  ناـبطاخم  يارب  باذـج  یتروـص  هب  ار  تسا  مالـسا  ياـناوت  اـناد و  تیب  لـها  و 
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دراد ار  لسر  متاخ  اب  ناهج  نانز  نایم  رد  يونعم  يدام و  تبارق  نیرتشیب  هک  یهلا  هنومن  يوناب  نیا  راختفا  رـسارس  یگدنز  زا  ياهدیکچ 
رد دوب و  ملاع  نانز  هدیـس  هک  ییوناب  هاگیاج  دـهد و  رارق  یـسرد  ياـهباتک  رد  موب  زرم و  نیا  نـالاهنون  يرادرب  وگلا  يریگداـی و  يارب 

نانز ناگتشرف و  دندرکیم و  کمک  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یفطـصم  ترـضح  يافو  اب  رـسمه  هجیدخ  هیـسآ ، میرم و  شدلوت 
رخف نایـشرف  نایـشرع و  رب  تمدخ  نیارب  و  دنتفرگیم ، تقبـس  رگیدکی  رب  يو  هب  تمدـخ  يارب  و  دـنتخیریم ، یتشهب  بآ  وا  رب  یتشهب 
راتفگ اب  وا  جیورت  غیلبت و  هک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مام  ادخ ، لوسر  ناج  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ًاعقاو  دیامن . نییبت  ار  دندیزرویم 

نامیا و نید و  يدابآ  يارب  نامز ، هرتسگ  رد  نازورف  یعمـش  ناشورخ و  جاوم و  ییایرد  ناـشوج و  همـشچ  نوچ  ییاـههزومآ  رادرک ، و 
نمؤم نانز  ًاصوصخ  ناگتخیهرف ، ناموصعم و  نایوپهر  ناملاع و  هکنآ  رگید  داهنشیپ  تسا . ناسنا  ره  ترخآ  هریخذ  نادنمدرخ و  يایند 

نارگوجتـسج يارب  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  یـشهوژپ » همطاف   » و یـسانش » همطاف   » شبنج تضهن و  دیاب  راختفا  اب  موب  زرم و  نیا  دقتعم  و 
. میلوؤسم ناگمه  دوشن ، نشور  بات  ملاع  دیشروخ  نیا  یناگدنز  یتفگش  رگا  هک  دنهد  رارق  تقیقح  تلیضف و  ریسم 

هلاقم نیا  ياههتکن 

نمحرلادبع رارقا  . 2 دناسریم . ار  هقطنم  نیا  تعـسو  هک  نآ  يرتمولیک   50 رد تعـسو 50  و  كَدَف »  » هقطنم يرفن  رازه  دص  تیعمج  . 1
.3 دیـشخب . مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  نآ  دروآ و  تسد  هب  يریگرد  نودب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ار  كَدَـف »  » هکنیا هب  رباج 
زا یکاح  هک  تسا  همطاـف  ماـن  هب  دجـسم  اـهغاب و  اههمـشچ و  . 4 هدـش . رکذ  كَدَـف »  » خـیرات رد  هک  هناگ  تفه  ياههمـشچ  ندوب  یقاـب 
هب طئاح »  » مان هب  هدوب ، مان  نیا  هب  نونکات  مالـسا  زا  لبق  هک  كَدَـف »  » مان ضیوعت  . 5 دشابیم . مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تیکلام 

ياـهناکم بیرخت  و  ( 282  ) اهمان رییغت  اب  هک  ییاهنآ  تشذـگ . نآ  رانک  زا  دـیابن  هک  تسا  ياهلأـسم  تیباـهو ، طـسوت  راوید  دـنچ  هناـهب 
دوش و عطق  اهلخن  دکشخب و  اههمشچ  هک  يّدح  هب  كَدَف »  » هقطنم هب  یهجوتیب  . 6 دنبای . تسد  دوخ  موش  فادها  هب  دنهاوخیم  سدقم 

یحارط ياههئطوت  زا  رگید  یکی  دـنامن ، یقاب  كَدَـف  زا  يراثآ  هدـنیآ  رد  ات  ددرگ ، بارخ  نامز  رورم  هب  كَدَـف »  » ياهراصح اـههناخ و 
مرح ارّماس و  مرح  عیقب و  ناتـسربق  مشاه و  ینب  ياههچوک  هک  ییاهنامه  دشابیم ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  راثآ  هب  تبـسن  تیباهو ، هدش 
لایخ هب  ات  دـنداد  رییغت  مخریدـغ  هکرب  زا  ار  جاجح  ریـسم  و  دـندومن ، بارخ  یهاو  ياههناهب  هب  ار  يربک  هجیدـخ  بلاـطوبا و  ترـضح 
دنـس هک  ار  كَدَـف »  » مان هک  میراد  هفیظو  اهتیانج  نیا  لباقم  رد  نایعیـش  ام  . 7 دـنربب . نیب  زا  نامز  رورم  هب  ار  عیـشت  مالـسا و  راثآ  دوخ ،

تردق و زا  دـنناوتیم  روشک  نیلوؤسم  . 8 میراد . هگن  هدنز  تسا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ّتیناقح 
رفس . 9 دنلوؤسم . مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لباقم  تمایق  زور  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دننک ، هدافتسا  عیـشت  عفانم  عفن  هب  دوخ  یـسایس  ذوفن 

. دربب نیب  زا  هنیمز  نیا  رد  ار  نمشد  ياههسیسد  دناوتیم  كَدَف »  » هب هرّونم  هنیدم  مارحلا و  هَّللا  تیب  جاجح  هزور  کی 

نارهت هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  كَدَف  هلأسم  حرط 

[ كَدَف رب  ياهچخیرات  همدقم و  ]

يرجه یناثلا 1429  يدامج  هعمج 23  زور  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دالیم  زا  دـعب  زور  هس  مدرک  هراشا  هک  روط  نیمه  اما 
هب دوخ  رفس  هداد و  صاصتخا  كَدَف »  » هلأسم هب  ار  نارهت  هعمج  زامن  مّود  هبطخ  زا  یتمسق  یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  ترـضح  يرمق ،
هب هحفص 11 و 12  رد  ( 4/8/1387  ) یمالـسا يروهمج  همانزور  رد  هک  هبطخ  نیا  نتم  هب  ار  امـش  هجوت  هک  دندومن  حیرـشت  ار  كَدَـف » »

نیا مورب ، مه  كَدَف »  » متـساوخیم مدوب  هدـید  ار  رَْبیَخ  هک  لبق  رفـس  رد  نم  كَدَـف ،»  » دروم رد  میامنیم … : بلج  تسا ، هدیـسر  پاچ 
. دـندرب كَدَـف »  » هب بوخ  یلیخ  ار  ام  تأـیه  دـندرک ، لـمع  دـندوب  هداد  هک  ياهدـعو  هب  يدوعـس  ناردارب  هعفد  نیا  دوب ، یقاـب  نم  بلط 
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اهیلع ارهز  ترضح  هب  تبسن  كَدَف »  » رد هک  ياهقالع  زا  میدید ، اجنآ  هک  ياهیحور  زا  منکیم  رکشت  هنامیمص  میدید و  یبیجع  ياهزیچ 
نآ دوب ، هدیـسرن  اجنآ  هب  اهام  اهیناریا و  ياپ  هک  اجنآ  رد  تسا ، هدنز  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مان  میدـید  میدرک و  هدـهاشم  مالـسلا 

کی هلأسم  ارچ  ممهفب ، یلیخ  متسناوتیمن  كَدَف ، هب  عجار  مدوب  هدناوخ  دایز  دراد . هولج  اجنآ  زونه  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تقیقح 
هلأسم کی  هلأسم  نیا  دعب  لاس  ات 400  ات 300  ربمغیپ  ترجه  متفه  لاس  زا  ینعی  رَْبیَخ  حتف  هظحل  زا  تسا . مهم  خیرات  رد  ردـقنیا  هعرزم 

تاـجاجتحا بوـخ  هتبلا  مدـیمهفیمن . ار  نیا  تسا ، مهم  نیا  ردـقنیا  ارچ  تسا ، هدوـب  مالـسا  ياـیند  هجوـت  دروـم  ياهرجاـشم و  هدـنز و 
يزارد نیا  هب  نخـس  هدوهیب  هک  دنیبب ، رتگرزب  دیاب  مدآ  اهزیچ  نیا  زا  ار  هیـضق  حور  یلو  دـنیبیم  ار  اهنیا  مدآ  تسا ، خـیرات  رد  یلومعم 

. منکیم ضرع  ار  دوخ  تادهاشم  زا  یمک  دعب  میوگیم ، خیرات  نیا  زا  یمک  نم  دراد . شرـس  تشپ  رد  یعقاو  يارجام  کی  نیا  دوشن ،
دناهدرک و هئطوت  دناهتخاس و  نیکرشم  اب  دوب  ناشتـسد  رد  برعلا  ةریزج  داصتقا  ًابیرقت  هک  اهیدوهی  دش  مولعم  هنیدم  رد  قدنخ  گنج  رد 
هب هلأسم  دوب و  یکچوک  ياهگنج  اههیرـس و  دعب  دندروخ  تسکـش  قدنخ  رد  دـش . عورـش  دوهی  اب  يریگرد  دناهتـسکش و  ار  ناشدـهع 

رگا هک  تسا  اجنآ  فارطا  رمثرپ  عیسو و  رایـسب  عرازم  مکحتـسم و  ناوارف  ياههعلق  دوب ، ناشیلـصا  هاگیاپ  اجنآ  هک  دیـسر  رَْبیَخ  گنج 
یلیخ و  تسا ، هدوب  دابآ  ردـقچ  هدوب و  زیخرز  دنتـشاد و  لوصحم  عقوم  نآ  ردـقچ  هک  دـمهفیم  دـنیبب  ار  زاجح  عقوم  نآ  خـیرات  ناسنا 

زا هک  یلکشم  لح  يارب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رَْبیَخ . و  كَدَف »  » هقطنم هژیوب  هدوب و  زبسرـس  هنیدم  لامـش  ات  هک  تسا  نشور 
کی ناشیا  رَْبیَخ ، هب  نتفر  اب  نامزمه  دوشیم ، عورـش  كَدَـف »  » هلأـسم اـجنیا  زا  دـنتفر ، رَْبیَخ  هب  دوب ، هدـمآ  شیپ  دوهی  نیکرـشم و  هیحاـن 
هقطنم نامه  رد  یلو  دراد  هلـصاف  رَْبیَخ  اب  رتمولیک  ًابیرقت 90  كَدَف » ، » كَدَف هب  دنداتسرف  ۀَصِّیَُحم »  » مان هب  یـصخش  يربهر  هب  ار  یهورگ 

مه هک  تسا  هتـشاد  تیمها  ردقچ  كَدَف »  » رگم روطچ ، هک  تشاد  تیمها  نم  يارب  نیا  دوخ  دـننک . لح  هارمه  ار  اجنآ  هلأسم  هک  تسا ،
هک دراد  ییالاب  رایسب  تیمها  هدوب و  اهروج  نیمه  هک  مدیمهف  اجنآ  ار  نیا  تسا . هدوب  هجوت  دروم  ربمغیپ  یشک  رکشل  نیا  رد  رَْبیَخ  نزو 

ربمغیپ دوب ، هدشن  حتف  زونه  دوب و  ربمغیپ  هرصاحم  تحت  رَْبیَخ  ياههعلق  زا  یـضعب  تفر  ۀَصِّیَُحم »  » هک ینامز  منکیم . ضرع  ار  اهنآ  الاح 
ناج و دشاب و  رارقرب  تینما  دشاب و  ظوفحم  امـش  قوقح  مینک و  حلـص  مینک و  هرکاذم  دییایب  گنج  نودب  هک  دوب  هدرک  توعد  ار  اهنآ 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دندوب  رظتنم  هکم  ناکرشم  درکیمن ، رواب  سک  چیه  دنکـشب  رَْبیَخ  هک  دندرکیمن  رواب  اهنآ  دشاب . ظوفحم  ناتلام 
اب یلو  دنتفریم  هرفط  لّوأ  زا  اهنآ  رَْبیَخ ، يارب  دندوب  لئاق  تیمها  ردق  نیا  دنروآرد ، ياپ  زا  ار  مالسا  دعب  دنکـشب و  رَْبیَخ  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 

دننیبب دنداتـسرف  ربمغیپ  شیپ  ار  تأیه  ربمغیپ . شیپ  میتسرفیم  تأیه  ام  دنتفگ  دندمآ و  لاح  هب  یمک  اهنآ  داد  ۀَصِّیَُحم »  » هک یتاحیـضوت 
دنتسنادیم رگید  مه  اهنآ  داتفا . قافتا  عطقم ، نآ  رد  دوبن  یندرک  رواب  هک  يزیچ  دش و  حتف  رَْبیَخ  ياههعلق  هلـصاف  نیمه  رد  دوشیم . هچ 

اب دندش  رومأم  ربمغیپ  فرط  زا  بلاط  یبا  نبا  یلع  مینک . هحلاصم  ات  دیتسرفب  ار  یـسک  دـنتفگ  دـندمآ و  درادـن ، ياهدـیاف  اهنآ  تمواقم 
دنتفرگ میمـصت  رگید  دندینـش  ار  یلع  ترـضح  مسا  یتقو  اهنآ  دنریگب ، لیوحت  گنج  نودب  ار  كَدَف  هک  دنورب ، كَدَـف  هب  یعمج  کی 

یبا نبا  یلع  ربمغیپ و  راب  کی  هک  دراد ، هعلاطم  ياج  يردق  کی  میارب  زونه  مدید ، تیاور  رد  زیچ  کی  نم  و  دندش . دنوش و  میلست  هک 
تاماکحتـسا اهوراب و  جرب و  اهروس و  نآ  اجنآ  رد  و  رَْبیَخ ، نیا  زا  لـبق  دـندوب ، هتفر  كَدَـف »  » هب ضرـالا  یط  ترفاـسم  کـی  رد  بلاـط 

هک دناسریم  ار  كَدَف »  » تیمها یلو  دراد ، مزال  رگید  تاهیجوت  يرس  کی  الاح  نیا  دندوب . هدرک  یـسررب  ار  كَدَف »  » عرازم و  كَدَف » »
رد دنتـسب  یبوخ  دادرارق  دندش ، عمج  ناشناگرزب  مه  اهنآ  دـندرب و  فیرـشت  كَدَـف »  » هب بلاط  یبا  نبا  یلع  لاح  ره  هب  تسا . هدوب  مهم 

ناشدوخ يارب  ار  رگید  فصن  دـنداد و  ربمغیپ  لیوحت  ار  كَدَـف »  » فصن دـنیوگیم  رظن  کی  رد  دراد ، فالتخا  خـیرات  مه  ناشدادرارق 
شنانکراک نوچ  امـش ، زا  فصن  ام و  زا  فصن  شتالوصحم  دنتفگ  اما  دنداد  ار  كَدَف »  » همه هن ، دـنیوگیم  مه  اهیـضعب  دنتـشاد ، هگن 

گنج نودب  كَدَف »  » هلأسم لاح  ره  هب  دشاب  حیحـص  دناوتیم  رتهب  یمود  رظن  نیا  دوب . ربمغیپ  اب  شتیریدـم  طقف  و  دـندوب ، ناشدوخ  مه 
. منکیمن ضرع  یعیـش  خـیرات  هیواز  زا  طقف  دـنراد ، هعیـش  مه  دـنراد و  ّتنـس  لها  مه  ار  شمامت  منکیم  ضرع  هک  ییاهنیا  دـش . مامت 

مانب ياملع  زا  هک  روثنملا » ّرُد  ریـسفت   » باتک زا  میوگب  مهاوخیم  هک  نیمه  ًالثم  دینیبیم . ّتنـس  لها  ربتعم  بتک  رد  ار  شدروم  هب  دروم 
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دهاوخیم امش  زا  دنوادخ  تفگ  دش و  لزان  ربمغیپ  هب  لیئربج  دش  روط  نیا  شاهلاسم  كَدَف »  » هک یتقو  منکیم . ضرع  تسا  ّتنس  لها 
رد روثنملا  ّرُد  دندرک . راذـگاو  ربمغیپ  و  دـینک . راذـگاو  ارهز  هب  ( 283 « ) ُهَّقَح َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   » هیآ نآرق و  قادـصم  هـب  ار  كَدَـف »  » هـک

لها تیاور  ناگرزب  زا  هک  يِرْدُخ » دیعسوبا   » زا یکی  دنکیم  لقن  تیاور  ود  تسا ، ارسا »  » هکرابم هروس  رد  ایوگ  هک  هطوبرم  هیآ  ریسفت 
نـشور مه  شایهقف  ياـنبم  یهلا  ناـمرف  هب  مه  نآ  هدرک  راذـگاو  ارهز  ترـضح  هب  ار  كَدَـف »  » ربمغیپ هک  ساـبع » نبا   » زا یکی  ّتنس و 

مامت نیب  میانغ  دـنتفرگ  ار  يزیچ  گنج  اـب  رگا  اـهگنج  رد  دـیوگیم ، ار  نیمه  مه  نآرق  هیآ  دوب ، يروج  نیا  ربمغیپ  لـمع  نوچ  تسا ،
. تسا ربمغیپ  رایتخا  رد  هصلاخ  نیا  دنتفرگ  گنج  نودب  رگا  یلو  دوشیم ، هداد  لاملا  تیب  هب  مه  نآ  سمخ  دوشیم . میسقت  ناگدنمزر 

روتـسد دوب و  ربمغیپ  رایتخا  رد  گنج  نودب  یـضارا  نیا  سپ  دـیناوخب . دـیناوتیم  ( 284 « ) رـشح  » هکراـبم هروس  رد  تسا  نآرق  هیآ  نیا 
اهیلع ارهز  ترـضح  هب  ارچ  ـالاح  دـنهدب . مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هب  هک  دوب  نیا  منکیم  ضرع  هک  تاـیاور  نیا  قبط  مه  دـنوادخ 

زیچ کی  میتسناوتن . ام  مینیبب و  نیا  راـنک  رد  دـیاب  هک  دـناهداد  ارهز  ترـضح  هب  مه  يرگید  ياـهزیچ  تسین  مه  نیا  هب  رـصحنم  مالـسلا 
رد هک  تسا ، هدش  راذگاو  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  مه  اهنآ  تسا ، هعرزم  تفه  تسا ، هقیدح  تفه  هک  یلاوع »  » مان هب  مه  يرگید 

نیکرشم هک  یتقو  دحا  گنج  رد  (. 285  ) دراد یبیجع  ناتساد  یلاوع »  » نیا تسا . هدمآ  اهنیا  مسا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  همانتیـصو 
عمج رد  قیْریَُخم »  » ماـنب يدوهی  ملاـع  کـی  دـندوب ، ربمغیپ  ناـمیپ  مه  زونه  دـنداد ، لیکـشت  ناـیدوهی  ياهسلج  دـندرک ، هلمح  هنیدـم  هب 
روهظ ربمغیپ  یتقو  هک  میدـمآ  رود  ياههار  زا  ام  میدوب  رظتنم  اـم  دـینادیم و  امـش  تسا ، ربمغیپ  نیا  دـینادیم  هک  امـش  تفگ  ناـیدوهی 

دش بسا  راوس  شدوخ  درکن . شوگ  شفرح  هب  یسک  ربمغیپ ، هار  دوشیم  دیدهت  نالا  دینکیمن . تیامح  ارچ  میشاب  شباکر  رد  دنکیم 
هب دز  دایرف  داتـسیا و  دشیم ، عورـش  تشاد  گنج  دندوب و  هدیـشک  فص  مه  لباقم  رد  رکـشل  ود  دـمآ  هکیتقو  دـحا ، نادـیم  رد  دـمآ 
هب ربمغیپ  دش ، دیهش  هک  یتقو  دش ، دیهش  رکشل و  هب  دز  مدرک و  راذگاو  ربمغیپ  هب  متشاد  هچ  ره  نم  هک  دیهدب  تداهش  تفگ : اهناملسم 

تسدب هک  ییاهنآ  نوچ  درک . ادیپ  ار  شدوخ  هار  دشاب و  هدناوخ  زامن  تعکر  کی  هکنیا  نودب  دش  تشهب  دراو  قیْریَُخم »  » هک دنتفگ  وا 
ارهز ترـضح  هب  ارچ  مییوگیم  الاح  دـندرک ، راذـگاو  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ار  اهنآ  ربمغیپ  دوبن ، گنج  میانغ  وزج  دوب  هدـمآ 

ییاهزیچ کی  دوشیم  ناشا  همانتیصو  زا  یلو  مینادیمن  قیقد  ام  دنراد  اهنیا  زا  ارهز  ترضح  هک  یفراصم  دوشیم . راذگاو  مالسلا  اهیلع 
لئاسم اهنآ  زا  یلیخ  بوخ  مدـید ، دروم  دودح 15  نم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  همانتیـصو  رد  دنتـشاد . ناشیا  یفرـصم  هچ  هک  دیمهف 
يررقم نآ  هک  دیامرفیم  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  تسا . طوبرم  اجنیا  هب  شدروم  ود  تسین  طوبرم  ام  ثحب  هب  ًالعف  هک  تسا  یمهم 

ره هب  هیقوا  ای 14  دراد 12  یتیاور  کـی  رد  و  زادرپب . امـش  مه  نم  زا  دـعب  متخادرپیم  ربمغیپ  نارـسمه  مشاـه و  ینب  ناـنز  يارب  نم  هک 
رذوبا رتخد  لام  نآ  هک  تسا  يزبس  هبعج  کی  دیوگیم  يرگید  دنب  کی  رد  و  تخادرپیم . مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  اهنآ  زا  مادـک 
رطاخب دش ، یلع  ترـضح  رـسمه  ًادعب  هک  مرهاوخ ، رتخد  هماما »  » هب ار  رادـقم  نیا  دـیوگیم  يرگید  دـنب  رد  و  دـنزادرپب . ناشیا  هب  تسا 

ینب هک  یلام  تاعجارم  ربمغیپ  دوخ  نامز  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنیمه  زا  زاب  و  يروج . نیا  فراصم  دـیزادرپب ، دراد  هک  یتالکـشم 
. درکیم هرادا  یگدیسر و  اهنیا  هب  دندوب ، هدرک  سیسأت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  يداهن  نیا  دنتـشاد  دندمآیم ، هک  ءارقف  مشاه و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  دنداتسرفیم و  دنتفرگیم و  ار  ناشدوخ  مهس  لاوما  هک  دنتـشاد  كَدَف »  » رد ییالکو  دنتـشاد . ییالکو  ناشیا 
هک هدوب  نیا  یهلا  هماـنرب  ربـمغیپ و  هک  تسا  نیمه  مه  شایخیراـت  لـیلحت  درک ، هدافتـسا  دوشیم  تاـیاور  یـضعب  زا  دـندرکیم . هرادا 

یلام و تالکشم  دنوشیم ، تالکـشم  راچد  دیآیم  شیپ  هک  يداضتم  ياهتـسایس  رد  ناشیا ، تلحر  زا  دعب  ربمغیپ  نادناخ  دنتـسنادیم 
اهیلع ارهز  ترضح  رایتخا  رد  ار  كَدَف »  » نیا دنداد . اهیلیخ  هک  ییاهتداهش  اب  حیرص و  تایاور  نیا  اب  نآرق  هیآ  اب  دیآیم . اهزیچ  یلیخ 

، دوب صاخ  فقو  ای  دوب ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نآ  یلوتم  دوب و  فقو  اهنیا  هک  دراد  تایاور  یضعب  دنتشاذگ . ناشنادناخ  مالسلا و 
دـنهاوخیم و هک  یناسک  منک و  یـسررب  مهاوخیمن  اجنیا  نم  دراد و  یـسررب  کی  هب  جایتحا  اهنآ  زا  یکی  ره  هک  تسا  ییاـهثحب  اـهنیا 

. منک ضرع  مهاوخیم  هک  رخآ  شخب  نآ  هب  مسرب  ات  دینک  هجوت  دیهاوخیم  رگا  ار  كَدَف »  » تیمها دننک . ادیپ  دنناوتیم 

بیرخت ات  بصغ  زا  www.Ghaemiyeh.comكَدَف ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


دندنادرگ زاب  دنتفرگ و  ار  كَدَف  راب  راهچ  تسیب و  افلخ 

دعب زور  نامه  زا  (، 286  ) دنداد سپ  ای  دنتفرگ  ار  كَدَف »  » راب راهچ  تسیب و  افلخ  تسا ، هدمآ  هچ  هعرزم  نیا  هب  دینیبب ، خـیرات  لوط  رد 
نتفرگ عقوم  نآ  ات  هدوب ، هفیلخ  هنس 329  ات  هدش و  هفیلخ  هنس 323  رد  هک  یسابع  هفیلخ  یضارلا »  » نامز ات  دش و  عورش  ربمغیپ  تلحر  زا 

یگرزب يافلخ  ردقنیا  هک  دراد  یلئاسم  هچ  تسا و  نآ  رد  يزمر  هچ  کلم  هعطق  کی  رگم  ارچ ؟ تسا . هتشاد  همادا  كَدَف »  » نداد سپ  و 
زاب دوب ، یـسک  روط  نیا  يرابب ، دیاب  نم  نیمز  رد  مه  شرخآ  ورب ، يرب ، یهاوخیم  اج  ره  ربا  هب  تفگیم  هک  دیـشرلا  نوراه  لثم  یتح 

. تسا تمواقم  هلأسم  نامه  تسا ، تیالو  هلأسم  نامه  تسا ، تماما  هلأسم  ناـمه  تسا ، یـسایس  هلأـسم  كَدَـف  دوب . هلاـسم  كَدَـف »  » مه
مدرکن بیقعت  نم  مه  ًادـعب  رگید  تسا  مچرپ  کی  مه  زونه  دوب . مچرپ  کی  نیا  دـننکیم و  تمواـقم  دـنوشیم و  مولظم  هک  ییاـهورین 

، دروم متفگ 24  مناوخب ، ناتیارب  ار  دنداد  سپ  دنتفرگ و  هک  ییاهنیا  نم  الاح  مدید ، مراهچ  نرق  ات  تسا . هداتفا  یقافتا  هچ  ًادعب  ار  خیرات 
هدوب و ربـمغیپ  دوـخ  ینعی  رما  یلو  تسد  ربـمغیپ  ناـمز  رد  لاوـما  نیا  هک  دوـب  نیا  وا  لالدتـسا  هتبلا  تفرگ ، رکباـبا  لّوأ  هفیلخ  راـب  لّوأ 

لالدتسا دندرک و  لالدتسا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  میریگیم . میمصت  ام  میتسه و  ام  نالا  دنریگب ، ای  دنهدب  یسک  ره  هب  دنتـسناوتیم 
، دننک جارخا  كَدَف »  » زا ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياهلیکو  دوب  هداد  روتـسد  لّوأ  داد . سپ  ار  كَدَف »  » تشون و رکبابا  دش . هتفریذپ 
درک و هراپ  تفرگ و  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  همان  دوب و  فلاخم  رمع  مّود  هفیلخ  یهتنم  دندرگرب . تفگ : تشون  همان  هرابود  دـعب 
هک هدمآ  تایاور  خـیراوت و  زا  یـضعب  رد  دـنتفرگ . هرابود  دـنداد و  سپ  دـنتفرگ و  راب  کی  دوب . هثداح  نیلوا  نیا  دوش . ارجا  تشاذـگن 

ترـضح هب  ار  كَدَف  شدوخ  نامز  رد  هدوب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  اب  قح  هک  دش  عناق  دید  هک  ییاهزیچ  اب  مّود  هفیلخ  رمع  نامز 
هیواعم نامز  ات  دوب  و  دندنادرگرب . مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نادناخ  هب  دندوبن  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دنادرگرب . مالسلا  اهیلع  ارهز 

ترـضح هب  رکبوبا  نداد  سپ  مّوس  رکبوـبا ، نتفرگ  سپ  مّود  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ياـطع  لّوأ  میوریم . شیپ  یکی  یکی 
ناشن ار  ربمغیپ  زا  یمکح  ياهمان و  دنتشاد  رکبوبا  اب  هک  ییاهلالدتسا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هتبلا  هتشون . نآ  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز 

رمع میتفگ  دعب  ناشیارب . دش  یمهم  دنـس  نیا  هدرک و  راذگاو  نم  هب  هک  تسا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هتـشون  دنتفگ  دنداد و 
، هیواعم نامز  رد  نوچ  دوب ، تروص  نیمه  هب  دـنتفرگ و  سپ  هرابود  هیواعم  نامز  و  داد . سپ  رمع  دـعب  تفرگ ، سپ  لّوأ  هفیلخ  نامز  رد 

نیمأت عبنم  ناونع  هب  اهنآ  دش ، يدج  تافالتخا  هیواعم  زا  دعب  دوبن . دیدش  تافالتخا  نیا  نآ  زا  لبق  دنتشادن . یـشزاس  هیواعم  اب  تیب  لها 
رد یعیـش  ملعم  کی  هکنیا  رطاخ  هب  مه  زیزعلادـبع  نبا  رمع  زیزعلادـبع و  نبا  رمع  نامز  ات  دوب  اهنآ  تسد  دـنتفرگ و  سپ  تیب  لها  یلام 
رد یلو  دنادرگرب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  لآ  هب  ار  كَدَف » ، » درک هک  يراک  نیلوا  دوب ، هدرک  تیادـه  ار  وا  شلیـصحت  عقوم 

رایتخا رد  ناشیا  دنتساوخ و  ار  كَدَف »  » زیزعلادبع و نبا  رمع  اب  دندرک  یتاقالم  ترضح  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  تساوخرد  اب  دراد  خیرات 
هیماینب تسد  هیما  ینب  رمع  رخآ  ات  تفرگ و  سپ  هرابود  هک  دوب  کلملادـبع  نب  دـیزی  دروم  نیمتفه  دوب . دروم  نیمـشش  نیا  تشاذـگ ،

ار هیما  ینب  دـندوب  هتـسناوت  هک  اـهیولع  نایعیـش و  یمزر  مه  اـب  تشاد و  مه  یعیـش  تاـهجوت  هک  تسا  یـسابع  هفیلخ  نیلوا  حافـس  دوب .
یقیناود روصنم  دندرک  عورـش  ار  ناشتازرابم  دندید و  سابع  ینب  تلود  رد  ار  داسف  نسحلا  ینب  هکنیا  زا  دـعب  داد . سپ  هرابود  دننکـشب ،

ار كَدَف » ، » دوب يدعب  هفیلخ  هک  یـسابع  روصنم  دنزرف  يدهم  دش ، رتمارآ  اضف  هک  يرادـقم  کی  تسا و  دروم  نیمهن  نیا  تفرگ . سپ 
دروم نیمهدزای  مه  نیا  تفرگ . سپ  نسحلا  ینب  صوصخب  تیب  لها  نادناخ  ياهکرحت  ندـید  رطاخ  هب  یـسابع  يداه  هرابود  داد . سپ 
رفعج نب  یسوم  ترضح  هب  نوراه  دینادرگرب ، هک  دندرک  داهنشیپ  مالسلاهیلع  رفعج  نبا  یسوم  ترضح  دیـشرلا ، نوراه  نامز  رد  تسا .

: دندومرف دیشرلا  نوراه  هب  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  منادرگرب . نم  ات  دینک  نییعت  ار  كَدَف »  » دودح امـش  تفگ : مالـسلاهیلع 
يروج نیا  تفگ : دیـشرلا  نوراـه  و  دـناهدرک . یفرعم  كَدَـف  يارب  یـسایس  دودـح  ترـضح  هک  تسا  تیاور  رد  یلو  دـیهدیمن . اـمش 

. شلابند تفر  دیاب  هک  تسا  كَدَف  هتـسجرب  طاقن  زا  نم  رظن  هب  رگید  نیا  درک . یبیرغ  بیجع و  راک  کی  نومأم  یلو  دادـن . دوشیمن و 
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هرجاشم تشاد . فالتخا  شردارب  اب  نومأـم  دوب . داـیز  تفلاـخم  اـما  دـهدب . سپ  تساوخیم  هک  نومأـم  هب  میـسریم  دروم  نیمهدازود 
زا يرفن  هسلج 200  کی  تشاذگ ، هسلج  ود  نومأم  دوب . راوشد  يریگ  میمـصت  راک  اهورین ، نیب  دوب  هدش  یـشک  فص  مه  دـعب  دنتـشاد 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  و  هدوب ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  قلعتم  كَدَف »  » هک دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دندرک و  ثحب  دندش ، عمج  ءاملع 
لثم درک . توعد  ایند  رـسارس  زا  ار  رفن  نومأم 1000  دش . ادیپ  ییاهتفلاخم  دش و  رـشتنم  هسلج  نیا  ربخ  ددرگرب . دیاب  هداد و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
عفن هب  زاب  هجیتن  دـندرک و  يداـیز  ياـهثحب  اـهنیا  فلتخم  ياـهاج  زا  دروآ . رـسارس  زا  ( 287 . ) میریگیم اهام  هک  يرـسارس  ياـههرگنک 

هچ قفاوم  هتفگیم  هچ  فلاـخم  تسا . بوخ  یلیخ  درک . ادـیپ  ار  اـهثحب  نیا  خـیرات  رد  دوشب  رگا  دـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نادـناخ 
نومأم هنیدـم ، مکاح  هب  تشون  نومأـم  هک  مناوخیم  نم  ار  هلمج  کـی  دـش و  هیهت  هسلج  رد  ینتم  دـش ، ماـمت  هسلج  نیا  یتقو  هتفگیم .

ار نیا  ربمغیپ  هک  میدیمهف  اهثحب  نیا  زا  ام  تفگ  ًاکَدَـف . َۀَـمِطاَف  ُهَتَْنبإ  یَطْعأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  دَـق  ُهَّنا  هک : داد  روتـسد  دوبن . هنیدـم  شدوخ 
زا یکی  هک  درک  ادـص  بمب  لثم  هعفد  کـی  دـنداد . سپ  مه  اـهنآ  داد  روتـسد  تساـهنآ . لاـم  مالـسلا و  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هب  هداد 

دنخبل خیرات  هنامز و  هرهچ  دیوگیم  ًاکَدَف  ًامِشاَه  َنُومأَم  ِّدَِرب  اکِحَض  دَق  ِنامَّزلا  هْجَو  َحَبْصأ  تسا : یعازخ  لبعد  ياهرعش  رد  شیاههقرج 
دروم نیمهدزیس  دیـسر . مه  تایبدا  اهرعـش و  هب  دنادرگرب . مشاه  ینب  هب  ار  كَدَف »  » ياهمدقم نینچ  نیا  اب  نومأم  هک  دش  ربخ  یتقو  دز ،
تیب لها  اب  ار  شتموصخ  لـکوتم  تفرگ . لـکوتم  دروم  نیمهدزناـپ  داد . سپ  یـسابع  قثاو  دروم  نیمهدراـهچ  تفرگ . یـسابع  مصتعم 
رطاـخ هب  مه  ار  شدوـخ  ردـپ  هک  تـسا  یـسک  ناـمه  رـصتنم  داد . سپ  رـصتنم  شدـنزرف  نیمهدزناـش  و  دـینادیم . هـمه  مالـسلا  مـهیلع 

تفرگ و سپ  رصتنم  زا  دعب  مکاح  دروم  نیمهدفه  دوشیم و  نشور  بوخ  یلیخ  هیـضق  یـسایس  هرهچ  تشک . تیب  لها  اب  شیاهتوادع 
زا دعب  هفیلخ  نیمکی ، تسیب و  داد و  سپ  دروم  نیمتـسیب  دمتعم  تفرگ و  سپ  زتعم  دروم  نیمهدزون  داد . سپ  نیعتـسم  دروم  نیمهدجه 
هک یضارلا  لاس 324 ، رد  مراهچ  تسیب و  تفرگ و  يدـعب  مکاح  مّوس  تسیب و  داد ، سپ  دـمتعم  شمود  تسیب و  تفرگ و  سپ  دـمتعم 
نآ اـب  هعرزم ، کـی  نیمز ، هعطق  کـی  دـینیبب  ماهدـید . نم  ـالاح  هک  تسا  يراـب  نیرخآ  نیا  و  داد . سپ  دوـب  يدنمـشناد  ملاـع و  هفیلخ 

. تسا دنمشزرا  یلیخ  شخیرات  شتارخؤم و  شتامدقم و 

كَدَف هب  رفس  شرازگ 

دوخ رد  الّوا : تسا . روج  نیا  ارچ  مینیبب ، ار  هقطنم  ممهفب ، يردق  نم  ات  دندرب  ار  ام  هک  منکیم  رکشت  يدوعس  ناتـسبرع  نالوؤسم  زا  نم 
تیصخش تسا و  هنیدم  گرزب  ياملع  زا  هک  يرمعلا »  » ياقآ بش  میورب  میتساوخیم  یتقو  ام  تخانـشیمن  ار  كَدَف »  » یـسک ناتـسبرع 

« كَدَـف  » ماـن هب  يزیچ  ًالـصا  دـینیبیمن . يزیچ  هار ، همه  نیا  دـیوریم  ارچ  امـش  تفگ : نم  هب  مدوـب  شناـمهم  نـم  تـسا ، یماـقم  ـالاو 
هنوگچ میدـق  هقطنم  منادـب ، مهاوخیم  نم  منیبب . مهاوخیم  ار  هقطنم  نم  هوالعب  میوریم  ـالاح  متفگ  نم  تسا . هقطنم  کـی  دـینیبیمن ،

زا میقتسم  دهاوخب  یـسک  رگا  اما  میتفر . رتمولیک   260 دـش . ینالوط  میتفر ، ام  هک  یهار  میتفر . هار  مه  یلیخ  میتفر . هرخـألاب  تسا . هدوب 
هس ات  ود  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نامز  رد  دنیوگیم  تسا . رتمولیک  زا 130  رتمک  دشاب  هتشاد  دوجو  تسرد  هار  دورب و  هنیدم 
هک یتقو  دنتسه . برغ  قرـش و  رد  مه  يزاوم  ًابیرقت  اهنیا  تسا و  هنیدم  زا  رتمولیک  مه 160  رَْبیَخ  تسا . هدوب  هار  زور  نآ  لیاسو  اب  زور 
هک رهـش  شخب  نآ  دراو  دـهدب و  حیـضوت  اـم و  شیپ  دـیایب  دوش و  ادـیپ  هک  میدرک  ییاسانـش  ار  یـسک  کـی  میتسنادیمن . يزیچ  میتفر 

: دناهتـشون تشرد  هملک  اـب  مـه  شریز  و  مُِـکب » ُبِّحَُرت  ُطـِئاحلَا  : » دـناهدز رهـش  لّوأ  یگرزب  يولباـت  کـی  میدـید  میوـشب ، میتـساوخیم 
مینیبب و نابایب  نآ  رد  كَدَف »  » مان هب  ياهملک  هک  میتشادـن  يراظتنا  ًالـصا  ام  میدرک ، ادـیپ  یـصاخ  تلاح  دـش . نشور  ام  مشچ  كَدَـف ،» »

اجنآ میتفر  یمیدق ، كَدَف »  » هب دـندرب  ار  ام  و  میدز ، یتشگ  هوک و  هنماد  تاعافترا ، هنماد  رد  ابیز  رهـش  کی  میدـش ، رهـش  دراو  میدـید .
میتفر و میدز . یتشگ  هوک و  هنماد  تاعافترا ، هنماد  رد  ابیز  رهش  کی  میدش ، رهش  دراو  میدید  میتفر و  دوب . رهـش  هب  لصتم  رهـش و  رانک 

جرب دوب . ياهبارخ  کی  میدش . هدایپ  مه  ام  دندوب  هداتـسیا  ياهطقن  کی  دندوب ، هدمآ  مه  نارگید  رادنامرف و  ناتـسرهش  نالوؤسم  میدید 
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ناشف شتآ  هقطنم  دهدیم  ناشن  هک  تسه  مه  ییاهگنس  تسا . یلگ  ًاتدمع  اهنامتخاس  لکـش  دوب . صخـشم  یمیدق  ياهراوید  وراب و  و 
میارب مه  نیا  دوب . يریمـض  نشور  درمریپ  دندوب ، ءاملع و …  رهـش ، ياروش  سیئر  رادـشخب ، رادـنامرف ، دـندوب . يدایز  تیعمج  هتـشاد ،

یّنس و هعیش و  تافالتخا  میاهدمآ . ناریا  زا  میتسه و  هعیش  ام  هک  دنتخانشیم  ار  ام  اهنآ  مدیدن . بصعت  هّرذ  کی  نم  اجنآ  هک  دوب  بلاج 
راهچ هس ، داد  حیـضوت  ام  يارب  دـمآ  ناشیا  دوب . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لوؤسم  شدوخ  مه  اقآ  نیا  دنتـسنادیم . ار  یباّـهو و … 

. دوبن مه  يدـب  نامتخاس  میدوب . هداتـسیا  ینامتخاس  کـی  راـنک  دنتـشاد . ار  لاـح  نیمه  نم  ناـهارمه  ًاـمتح  مدـیزرل . نم  تفگ و  هملک 

. دننکن هجوت  اهنآ  میدرک  یعس  اما  تخیر  نامیاهکشا  دروخ  ناکت  هراب  کی  ام  بلق  همطاف » دجسم  اذه  : » تفگ امنهار  دوب  هدشن  بارخ 
راب نیرخآ  هلب ، تفگ  دناهتخاس ، همطاف  ترضح  ینعی  ار  دجسم  نیا  مدیسرپ  دوب .) هارمه  ناگدنونـش  هیرگ  اب  ینارنخـس  دعب  هب  اجنیا  زا  )

، دوب ناتـسلخن  مه  نامیور  هب  ور  دوب . هناخدور  میدوب  هک  ییاـج  ناـمه  رد  تسا  كورتم  نـالا  دـناهتخاس . اـهینامثع  ار  دجـسم  نیا  مه 
ات نامز  نآ  زا  ناتـسلخن  نیا  ینعی  متفگ : نم  همطاف » ناتـسب  اذـه  : » تفگ امنهار  دـشیم ، کشخ  تشاد  مه  شیاهلخن  هک  ییاهناتـسلخن 

ییاهاج نآ  هب  ًـالومعم  يداو  همطاـف » يداو  اذـه  : » تفگ سپـس  دوب و  بآ  روبع  هطقن  ناتـسب و  هطقن  اـج  نیمه  هلب ، تفگ  تسا . لاـحب 
ناشن ار  يزیچ  رود  زا  دـعب  دراد . مه  يرگید  یناعم  دوشیم . زاب  ناشیولج  دـنک  روبع  اههرد  زا  هکنیا  زا  دـعب  اههناخدور  هک  دـنیوگیم 

زا هچ  ره  دناهدز . قیمع  ياهاچ  هکنیا  رطاخ  هب  دوشیم  کشخ  دراد  اههمشچ  هتبلا  تسا . همطاف » ترضح  ياههمـشچ  نیا  : » تفگ داد و 
نآ میدرک . يدایز  تالاؤس  میدـید  ار  كَدَـف »  » مهم ياـهناکم  یکی  یکی  دوب . هداد  اـم  هب  رفـس  نیا  رد  اـم  هب  ادـخ  میدوب  هتـساوخ  ادـخ 

يارب يرادرهـش  هب  میدمآ  ام  دعب  دنداد  ام  هب  یتاحیـضوت  دش . مه  طبـض  تفگ و  ام  هب  تسنادیم  هچ  ره  یبصعت  چیه  نودـب  مه  امنهار 
دننادیم بوخ  دنربیم . ار  ناشیا  مسا  مارتحا  اب  یلیخ  دنتسه  همطاف  ترـضح  هب  دنم  هقالع  اجنآ  مدرم  مدرک  ساسحا  نم  هفراعم . مسارم 

ام یلو  دنتـسه  ریگتخـس  اهنیا  مینکیم  رکف  ام  دوب ، هنیدـم  رد  يدوعـس  تموکح  فورعم  هب  رما  نیرومأم  زا  شدوخ  امنهار  ياـقآ  نیا 
رکشت ام  زا  دندوب . هدمآ  رتنییاپ  حوطس  ات  ریزو  زا  دندوب . مه  دایز  دندوب و  هدمآ  ام  اب  هک  ناتـسبرع  نارومأم  یتح  میدیدن . يریگتخس 

، دندرک یناردق  مه  اهنآ  مینکیم . رکشت  امش  زا  و  میتخانش ، ار  نامروشک  هدشن  هتخانش  ياج  کی  ام  دیدش  ثعاب  امش  دنتفگ : دندرک و 
هکنآ نودـب  دـبلطیم  يرتـشیب  ثحب  شثداوـح  نیا  اـب  كَدَـف »  » هثداـح نیا  منک  ضرع  مهاوـخیم  نـم  دوـب . كَدَـف »  » نـیا لاـح  ره  هـب 

زا دنورب  دنارذگب و  روت  کی  دنوریم ، جح  هب  هک  یمدرم  دیایب  يزور  دنک  ادخ  دشاب . داحتا  هلیـسو  دناوتیم  كَدَـف » . » دـشاب زیمآهقرفت 
شرادناتـسا دننیببیم . تاکرادـت  دـنراد  نالا  اجنیا . دـنیایب  اهیناریا  هک  دوب  نیا  اهنآ  ياههتـساوخ  زا  یکی  دـننیبب . مه  ار  كَدَـف »  » اجنآ و

یتقو دننیبب  دـنیایب  اهیناریا  میتسه  رظتنم  ام  تفگ  شرادناتـسا  ءاعما  رهـش  میتفر  هک  مه  ریمع  دـننیبب . دـنیایب  نایعیـش  میرظتنم  ام  هک  تفگ 
ياهراک زا  یکی  هک  دـسریم  رظن  هب  دـینیبب . دـیناوتیم  يداـیز  ياـهزیچ  هدرک و  روبع  اـجنیا  زا  هتفر ، نمی  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
تیمها رایسب  ناتسبرع  دوخ  يارب  تسا و  مالسا  همه  راختفا  هک  ار  یمالسا  خیرات  دنمشزرا  راثآ  نیا  ناتسبرع  تلود  هک  تسا  نیا  بوخ 

هک منک  ضرع  مهاوخیم  نم  دناسرب . هطقن  نیا  هب  ار  اهنآ  دراد  هَّللادبع  کلم  ياقآ  هک  یعیـسو  رظن  دـیاش  و  دـنک ، یفرعم  مک  مک  دراد 
تیصخش میاهتفگ . مک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تمظع  هرابرد  ام  تخانش ، دوشیم  فلتخم  یحاون  زا  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

اهیلع ارهز  ترـضح  دـنریگب  تعیب  بلاطیبا  نبا  یلع  زا  دـندروآ  راشف  هک  نامز  نامه  رد  دـینیبب . ناـمز  ناـمه  رد  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 
. دیرادرب نم  يومع  رـسپ  زا  تسد  دومرف  درک . شحوتم  ار  همه  تفگ و  هلمج  کی  دنک ، لمحت  تسناوتن  دید  هک  ار  هنحـص  نآ  مالـسلا 

ِعیمَّسلا َیلإ  اوکْـشَأل  ْوأ  ًاِّیلَع  یّمَع  َْنب  اوُّلَخ  دـیآیم . ناترـس  رب  هچ  منادیم  منکیم و  ناتنیرفن  منکیم و  زاب  ار  مناوسیگ  دـیهد  همادا  رگا 
ارهز ترـضح  هلمج  کی  منکیم . تیاکـش  انیب  ياونـش  يادخ  هب  هنرگ  دـینک و  اهر  ار  مالـسلاهیلع  یلع  میومع  رـسپ  ( 288  …  ) ریصَْبلا

ات میراد  ییادتقم  نینچ  ام  تسا و  یگرزب  تیصخش  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  دندیمهف  اهیلیخ  درک . مارآ  ار  هنحـص  مالـسلا  اهیلع 
. مینک هدافتسا  هَّللا  ءاش  نا 

ینارنخس نیا  هتسجرب  ياههتکن 
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.2 تسا . مچرپ  کی  مه  زونه  دوب و  تمواقم  مچرپ  کی  كَدَـف »  » تسا و تماما  هلأـسم  تسا ، یـسایس  هلأـسم  کـی  كَدَـف »  » هلأـسم . 1
نومأم . 3 داد . سپ  هرابود  تفرگ و  رمع  داد و  سپ  و  تفرگ ، ار  كَدَف »  » رکبابا هلمج  زا  دنداد ، سپ  دنتفرگ و  ار  كَدَف »  » راب ءافلخ 24 

هسلج نیا  هجیتن  دوش و  ثحب  كَدَف »  » هرابرد ات  داد  لیکشت  ار  ایند  رسارس  ءاملع  زا  يرفن  هسلج 1000  کی  دعب  يرفن و  هسلج 200  کی 
ترـضح هب  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک  میدـیمهف  اهثحب  نیا  زا  ام  تشون : هنیدـم  یلاو  هب  نومأم  هک  دوب  نیا 

هدنز و هشیمه  هلأسم  کی  لاس  ات 300  كَدَف » . » 4 ددرگرب . مشاه  ینب  هب  كَدَف »  » دیاب نآلا  و  تسا ، هدرک  اطع  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
هب كَدَف »  » ات هنیدم  هلـصاف  . 5 دوب . يرمق  يرجه  لاس 324  رد  یـضارلا »  » داد سپ  ار  كَدَـف »  » هک هفیلخ  نیرخآ  تسا . هدوب  ياهرجاشم 
ره یلو  دشابیم  رتمولیک   90 كَدَف »  » ات رَْبیَخ  هلصاف  . 6 دشابیم . رتمولیک  يزورما 260  ياههداج  اـب  یلو  رتمولیک  میقتسم 130  تروص 

ُبِّحَُرت ُِطئاحلَا   » ولبات هک  هدش  یعرف  مان  كَدَف »  » هدرک و رییغت  طئاحلا »  » هب هقطنم  یلصا  مان  . 7 دنتسه . هقطنم  کی  رد  مه و  ضرع  رد  ود 
جرب اب  كَدَف » . » 9 تسا . طئاحلا »  » رهش هب  لصتم  یمیدق  كَدَف »  » هوک و هنماد  رد  ابیز  رهش  کی  كَدَف » . » 8 تسا . هلأسم  نیا  هناشن  مُِکب »
ملاع کی  زا  رهش  نیا  نیلوؤسم  مدرم و  لابقتسا  . 10 دوب . یلگ  نآ  ياهنامتخاس  لکش  ًاتدمع  دوب و  صخشم  یمیدق  ياهراوید  وراب و  و 

اب ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  مسا  اهنآ  هکنیا  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  كَدَف »  » مدرم يدنمهقالع  . 11 یناریا . هعیش و 
ار نآ  کیدزن  زا  و  دنورب ، كَدَف »  » هب لوسرلا  ۀنیدم  ادخ و  هناخ  نیرئاز   - 1 ناشیا : بلاج  دنمشزرأ و  تاداهنشیپ  . 12 دندربیم . مارتحا 

دنمـشزرا راثآ  نیا  ناتـسبرع  تلود  هک  تسا  نیا  بوخ  ياـهراک  زا  یکی   - 2 میتسه . نایعیـش  رظتنم  ام  تفگ : كَدَف »  » رادناتـسا دننیبب .
. دنک یفرعم  دراد  تیمها  رایسب  ناتسبرع  دوخ  يارب  تسا و  مالسا  همه  راختفا  هک  ار  یمالسا  خیرات 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ّلوا  هکبش  اب  وگتفگ 

شخپ یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  زا  ياهبحاصم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  لّوأ  هکبـش  زا  لاس 1429 ه ق ، ثعبم  دـیع  بش  رد 
رفس زا  یتارطاخ  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یفطصم  دّمحم  ترـضح  مالـسا  یمارگ  لوسر  هرابرد  یبلاطم  نایب  نمـض  ناشیا  هک  دش 

طوبرم هک  هبحاصم  نیا  زا  یتمسق  هب  ار  امش  هجوت  دندرک . دیکأت  ناتسبرع  رد  یمالسا  راثآ  يایحا  ترورـض  رب  ناتـسبرع  روشک  هب  دوخ 
ام يارب  هتشاد و  توالح  یگزات و  امش  دوخ  يارب  رفس  نیا  يرجم : ( … 289 . ) مینکیم بلج  دوب  ناتسبرع  رد  یمالسا  راثآ  كَدَف و  هب 

رگید الاح  میتشاد  كَدَـف »  » صوصخ رد  هک  یتینهذ  دـیاش  دروخ . هرگ  ام  يارب  ریوصت  اب  كَدَـف »  » مان هک  دوب  راب  نیلوا  دوب . نیریـش  مه 
يریثأت رطاخ  هب  تساهلاس  نم  یناجنـسفر : یمـشاه  ياقآ  دییوگب . ام  يارب  كَدَف »  » زا میدـیدیم . ار  شریواصت  دوب و  هدرک  ادـیپ  ّتینیع 

زا ناتـسبرع  هب  مینزب  یبقن  دیاب  هک  مدوب  رکف  رد  هشیمه  مسانـشیم ، اهناسنا  یگدنزاس  رد  مالـسا  ردص  یمالـسا و  گنهرف  ثاریم  زا  هک 
رکفت دـب  راـثآ  زا  یکی  تسه . اـهزیچ  یلیخ  هتفر ، نوریب  سرتـسد  زا  هنافـسأتم  هک  ییاـهاج  هب  میوریم  همه  ًـالومعم  هک  هنیدـم  هـکم و 

ادخ زا  ار  ناسنا  اهنیا  یمیدق ، راثآ  روبق و  هتـشذگ و  هب  هجوت  دننکیم  رکف  دننادیم ، يدیحوت  ار  ناشدوخ  اهنآ  هک  اهیفلـس  اهیباهو و 
نیا دیریگب . تربع  دـینیبب و  ار  ناگتـشذگ  راثآ  نیمز  رد  دـیدرگب  هتـساوخ  ررکم  ام  زا  نآرق  دوخ  نوچ  دـننکیم ؛ هابتـشا  دـنکیم . رود 

ناشراثآ دناهتفر و  دـناهدوب و  هتـشذگ  ماوقا  هک  یقطانم  زا  یـضعب  ًالثم  دربیم . مسا  ار  یخیرات  راثآ  یتح  تسا و  نآرق  شزومآ  نادـیم 
ناتـسبرع نالوؤسم  اب  هک  یتقو  دوب . یلیـصا  رکفت  کی  نم  يارب  رکفت  نیا  بوخ  ار . اهنیا  دینیبیم  دیراد  امـش  دـیامرفیم : نآرق  هدـنام .

یَّلَص ربمغیپ  زا  هک  يراثآ  رس  رب  صوصخ  هب  دناهدرک  داجیا  اجنآ  اهیباهو  هک  یعنام  نیا  مک  مک  هک  دوب  مفادها  وزج  نم  میدش ، انـشآ 
کلم راب  کی  مینک . یفرعم  میسانشب و  مکمک  ار  اهنیا  هدنام ، مالسا  ردص  رد  هباحص  ناگرزب  مالسلا  مهیلع  همئا  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

ییاههنومن دـندرکیم . ینآرق  ياهثحب  دـندوب . شهارمه  مه  ینید  ياـملع  دوب ، ياهسلج  دوب . نارهت  رد  دوب  ریما  عقوم  نآ  هک  هَّللادـبع 
ارچ متفگ : مـتفگ . ناـشیارب  ار  دـنزیم  لاـثم  نآرق  تـسه و  هنیدـم  هـکم و  فارطا  ناتـسبرع  دوـخ  كاـخ  رد  دـنکیم  هراـشا  نآرق  هـک 
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رگید هک  یتقو  نآ  زا  مدرک ، زاب  ار  رد  نیا  مکمک  دینکیمن ؟ یفرعم  ارچ  دـینیبیمن ، ارچ  ناتدوخ  مینیبب و  مییایب  ام  ار  اهنیا  دـیراذگیمن 
يزورما هدشن  فشک  ياهاج  کی  دیراذگب  هک  مدرک  شهاوخ  اهنآ  زا  اجنآ ، متفر  هک  يرفس  ره  نم  دش ، لکشم  مک  طباور  نامطباور ،

. دنهدیم ناشن  لمعلا  سکع  اهنآ  نوچ  دنسرتیم . یباهو  يور  دنت  ياملع  زا  یلو  دندرکیم  تقفاوم  تیّلک  اب  اهنیا  مینک ، ادیپ  میورب  ار 

. دندرک ناشعناق  لاح  ره  هب  دنوش . ریگرد  لئاسم  نیا  رس  رب  ناشدوخ  ياملع  اب  هک  ناتسبرع  نارس  يارب  تسه  مه  تخس  دننادیم . مارح 
ار رَْبیَخ  میورب  متفگ  متساوخ ، اهنآ  زا  هک  يزیچ  نیلوا  دندرکیمن . در  ار  نم  ياههتـساوخ  یهاگ  يزاون  نامهیم  یتسود و  يور  مه  اهنآ 
. دندرب رَْبیَخ  ار  ام  تسا . فورعم  رَْبیَخ  گنج  نوچ  دنتخانـشیم . ار  رَْبیَخ  دنتخانـشیمن . ار  كَدَـف »  » ًالـصا اهنآ  ار . كَدَـف »  » دـعب مینیبب و 

گنج دراو  ًابیرقت  هک  ار  دوهی  تردق  رمک  نامه  درک و  حتف  دیگنج و  بَحْرَم  اب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هک  یگرزب  هعلق  تسا . یندید 
مالسلاهیلع یلع  همشچرس  دندرب  ار  ام  تسا . فورعم  مالسلاهیلع  یلع  همشچ  مان  هب  دوب و  هدنام  ياهمشچ  تسکـش . دندوب  هدش  ربمغیپ  اب 

قافتا نم  يارب  هک  یبلاج  زیچ  اجنآ  دوب . هّرد  قمع  رد  همـشچ  تسا . هدـنام  زونه  رَْبیَخ  تعیبط  هتبلا  دوب . همـشچ  رد  یکچوک  ياـهیهام 
میتسه اهزیچ  نیا  ملعم  نامدوخ  هک  ام  دناوخ . ام  يارب  اجنآ  رادرهـش  ار  رَْبیَخ  حـتف  ناتـساد  دـندمآ  ام  نانابزیم  رَْبیَخ  يرادرهـش  رد  داتفا ،

یلیخ داد . بلاطیبا  نبا  یلع  تسد  هب  ار  مَلَع  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هظحل ، نیرخآ  رد  هنوگچ  میتفرگ . رارق  اهنآ  ریثأت  تحت 
هک ییاهنیشام  نیا  اب  تسین . ور  نیشام  شهار  كَدَف . میورب  میهاوخیم  میتفگ  ام  اجنآ  دوب . نیریـش  ام  يارب  رَْبیَخ  رادرهـش  ياهتبحص 

میدرکن تصرف  میدش . فرـصنم  ار  رفـس  نآ  تسا . ینالوط  یلیخ  مه  نآ  میورب و  میناوتیم  پیج  اب  میورب . میناوتیمن  ام  تسام ، هارمه 
ار ام  دنتفریذپ . زاب  هرهچ  اب  مه  اهنآ  كَدَف . میورب  میهاوخیم  ام  میتفگ  میدروآ و  دای  هب  ار  یمیدـق  دـهع  مه  ام  دـمآ . شیپ  رفـس  نیا  ات 

گرزب ياملع  زا  هک  يرمع  ياقآ  یتح  متـسه . هچ  لابند  نم  ًالـصا  تساجک . تسیچ و  كَدَف »  » دنتـسنادیمن همه  یلو  كَدَف . هب  دندرب 
ات دندوب  هتسناوتن  مه  اهنآ  دینیبیمن . يزیچ  دیورب  امش  رگا  تفگیم : دراد ، رمع  لاس  کیدزن 100  نالا  هدش و  گرزب  اج  نامه  هعیش و 

لثم يزیچ  کی  میدش ، دراو  كَدَـف »  » هقطنم هب  هک  ياهظحل  نیلوا  میتفر . میتشاذـگ و  رارق  میوریم  ام  هرخألاب  متفگ  نم  دـنورب . لاح  هب 
هک میدید  ام  دوب . هتـشون  تشرد  ار  كَدَف »  » هملک مه  شریز  مُِکب ،» ُبِّحَُرت  طئاحلا  : » دوب هتـشون  میدید  ییولبات  میدـید . ینامـسآ  هیدـه 

« كَدَف  » هرابرد دندوب ، نیـشام  رد  ام  اب  هک  یناسک  هارمه و  ریزو  اب  نم  ثحب  رگید  هظحل  نآ  زا  میـسانشیمن . ار  كَدَف  دنیوگیم  روطچ 
« كَدَف  » نآ هک  تسا  یمیدق  رهش  طئاح ، رهش  رانک  میدز  تشگ  میدید . ار  طئاح  رهـش  میدز . فرح  یلیخ  كَدَف »  » هرابرد دش و  ضوع 

عافترا هب  شفرط  ود  هک  هناخدور  کی  لخاد  زا  هک  تسا  يرهش  هدوب . يرهش  هنوگچ  هک  دینیبیم  اهریوصت  رد  تسا . هدنام  كَدَف  تسا 
. تسا یناشفـشتآ  يرذآ و  ياهگنـس  زا  ًاـعون  اـهنامتخاس  هک  تسا  ناـمتخاس  هلپ  هلپ  يروج  نیمه  فارطا  دوـشیم و  عورـش  دوریم ،

میتساوخ ام  دندرک و  لابقتسا  دنتـسه . ام  رظتنم  اجنآ  رهـش  نالوؤسم  میدید  میتفر ، هک  هناخدور  يزکرم  هطقن  هب  دناهدش . هتخاس  اهراوید 
. دوب رباج  لآ  هفیاط  زا  رباج ، نامحرلادـبع  ياقآ  مان  هب  یقالخا  شوخ  درمریپ  دنتـسه . باوج  هدامآ  اـهنآ  میدـید  هک  مینک  عورـش  لاؤس 

مکاح لاح  دـنتفرگ و  ام  زا  دـندمآ  هک  اهيدوعـس  یلو  میدوب  هقطنم  نیا  مکاح  يرباـج ، هفیاـط  شیپ ، لاـس  زا 150  ًالبق ، اـم  تفگیم :
مان راب  نیلوا  مدرک ! زاورپ  نم  همطاف ،» يداو  اذـه  : » تفگیم دوب  هداتـسیا  هک  اـج  ناـمه  داد . حیـضوت  درمریپ  میتسه . اـجنیا  یلو  میتسین 
مه یتمـسق  کی  دوب و  هناخدور  راوج  رد  زبسرـس و  یلیخ  نآ  زا  یتمـسق  هک  دوب  یناتـسلخن  کی  دـعب  میدینـش . اهنیا  ناـبز  زا  ار  همطاـف 

، دوب یبلاج  ًاتبـسن  نامتخاس  کی  نامرانک  دعب  و  همطاف » ناتـسب  اذه  : » تفگ دـشیم . کشخ  تشاد  تفریم و  نیب  زا  شیاهلخن  تشاد 
هدروآ تسد  هب  میتساوخیم  هچ  ره  ًاعقاو  همطاف .» نویع  هذـه  : » تفگ داد و  ناشن  ار  ییاههمـشچ  رود  زا  و  همطاـف » دجـسم  اذـه  : » تفگ
همطاف ترضح  نامز  رد  دجسم  نیا  تفگ : دوب ؟ هدش  هتخاس  یک  دجـسم  نیا  مدرک . درمریپ  نیا  زا  يدایز  تالاؤس  مدرک  عورـش  میدوب .

متـساوخیم اما  متـسنادیم ، ار  خـیرات  نم  الاح  هدوب  اجنیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  رگم  متفگ : تسا  هدوب  اجنیا  مالـسلا  اهیلع 
حتف گنج  اب  كَدَف »  » نوچ دندرک و  حلـص  ربمغیپ  اب  اجنآ ، دنتفر  كَدَف »  » مدرم رَْبیَخ ، گنج  زا  دعب  هن ، تفگ : دنیوگیم ؟ هچ  اهنآ  منیبب 

هب مه  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  دنهدب . ناگدنمزر  هب  هک  دوبن  تمینغ  دوب . مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  رایتخا  رد  دشن ،
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ربمایپ رمع  رخآ  ات  متفه  لاس  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تشاذگ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رایتخا  رد  ار  نیا  دنوادخ  روتـسد 
. دـنتخادرپیم ار  مشاـهینب  صوصخ  هب  هنیدـم و  يارقف  هنیزه  شتـالوصحم  زا  دـندرکیم و  هرادا  ار  اـجنآ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

متفر دنکیم . تکرح  اجنآ  دراد  بآ  میدید  دوب . هتفرگ  ار  شیور  اههزخ  زا  يردـق  کی  تشاد  بآ  كَدَـف »  » رد هک  ياهمـشچ  نیرخآ 
ياقآ اب  یلبق ، رفـس  رد  نم  دوب . شخب  تذـل  میارب  تفرگ . ارم  شتوارط  مدروخ . بآ  زا  یتشم  کی  دنتـشاذگیمن . مروخب . بآ  يردـق 

رد ار  یخیرات  راثآ  ارچ  متفگ : مدیـسرپ و  وا  زا  ماش  زیم  رـس  دوب ، ریما  عقوم  نآ  هنیدـم  رد  هک  هَّللادـبع  کـلم  کـچوک  ردارب  مرقم ، ریما 
. دننیبب دنیایب  اهناملسم  مینک و  ایحا  ار  یمالسا  یگنهرف  یخیرات و  راثآ  میاهتفرگ  میمصت  ًاریخا  ام  تفگ : دیراذگیمن . مومع  دید  ضرعم 

یمالسا یخیرات  رثا  رازه  ناتسبرع 5  تکلمم  ّلک  رد  هنیدم ، فارطا  هنیدم و  دوخ  رد  تسا ، هدش  ییاسانش  دنمـشزرا  رثا  رازه  هنیدم  رد 
هار رد  نیمه  ماهتفر  هک  ییاهاج  نیا  زا  یکی  ماهدید ، ماهدرک  رفـس  هنیدم  هکم و  هب  هک  تدم  نیا  رد  اج  دنچ  نم  دناهدش . راد  همانـسانش 
مان هب  يدجسم  تسه و  اجنآ  یـضیرع » میهاربا  نبا  یلع   » نوچ اجنآ  تسا . هداج  نوریب  ضیَرُع ،»  » مان هب  تسا  ییاتـسور  هنیدم  هاگدورف 

یتقو ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  دندرکیم . یگدنز  اتـسور  نآ  رد  ام  همئا  زا  رفن  دنچ  مدوب . هدناوخ  مه  خـیرات  رد  اجنآ . میتفر  ام  هدوب ، وا 
نیا دنتفگ  اهناتـسلخن ، نایم  میتفر  تشاد . مه  ییابیز  یلیخ  ياهناتـسلخن  دنداد . تکرح  هناخ  نیا  زا  دنروایب ، ناسارخ  هب  دنتـساوخیم 
اجنآ رد  تسا ، هدنام  نونکا  مه  هدوب و  ناتسلخن  هعرزم و  اجنآ  دناهدوب ، همئا  هک  ینامز  نامه  زا  تسا . نایعیش  لام  نالا  همه  اهناتسلخن 

زا یکی  دوب . اج  کی  نیا  داد . حرش  ام  يارب  ار  هقطنم  نایعیش  عضو  هعیش  ملعم  نیا  غاب ، میتفر  ام  تشاد . ییامرخ  غاب  دوب و  هعیـش  یملعم 
هک ییاههناخ  اههوک و  رد  هک  يراـثآ  ار و  حـلاص  نئادـم  مدوب . هدـناوخ  ار  اـهنیا  نم  تسا . حـلاص » نئادـم  ، » تسا یندـید  هک  ییاـهاج 

ییاههناخ دینیبیم  دیراد  امش  تسه و  نآرق  رد  هک  تفگیم  اهناملسم  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  عقوم  نآ  دندوب ، هدیـشارت 
زا مدرک  شهاوخ  نم  تسا . یلعلا  يالاب  حـلاص  نئادـم  هک  یلُعلا »  » مان هب  تسا  یناتـسا  کـی  هدـمآ . ـالب  دـعب  دناهدیـشارت و  هوک  رد  هک 

یندـید ًاعقاو  اجنآ  میتفر  اجنآ . دـندرب  ار  ام  دنیـشنیم  مه  یکاخ  نیمز  رد  هک  يامیپاوه 330  اب  اجنآ . دـنربب  ار  ام  هک  ناتـسبرع  تاماقم 
نم یهاگ  دراد . قاـتا  دراد ، نلاـس  دراد ، ورهار  هناـخ  دناهدیـشارت . هناـخ  مدرم  شیپ . لاـس  رازه  نیدـنچ  هب  قلعتم  دـنلب  ياـههوک  تسا .

اهنیا همه  نآرق  رد  هک  حـلاص  دومث و  داع و  موق  دناهدیـشارت . ار  اهالاب  نیا  يرازبا  هچ  اب  متفگ  تسا . اههناخ  عافترا  رتم  هک 40  مدیدیم 
ییاهاج زا  یکی  یتسیروت . هطقن  کی  دش  هطقن  نآ  نم ، زا  دـعب  تسا . زومآ  تربع  یندـید و  ًاعقاو  میدـید . ار  اههناخ  نآ  میتفر  دنتـسه .

. هدوب یعارز  هقطنم  کی  كَدَـف ، رَْبیَخ و  نیمه  هیبش  يزیچ  مه  اجنآ  دوب . ُعْبنَی »  » میورب اـم  دـندرک  تقفاوم  اـهنآ  نم  شهاوخ  هب  زاـب  هک 
ییاهاج مدید  متفر  نم  هک  لاس  زا 1400  دعب  نالا و  عقوم . نآ  ناگدنمزر  نیب  هدش  میسقت  هدش ، حتف  هدوب . اهيدوهی  تسد  ربمغیپ  نامز 

. دوب افرش » هقطنم   » مان هب  ياهقطنم  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هاچ  دوب . مالـسلا  مهیلع  یلع  ترـضح  نیـسح ، ماما  نسح ، ماما  مان  هب 
رد هچنآ  ام  تسه . ناتـسبرع  رد  یندـید  راثآ  یلیخ  ًاتقیقح  دوب . افَرُـش  مان  هب  ياهلحم  دـندوب . نامز  نآ  يافرـش  وزج  شیرق  هفیاـط  نوچ 

یلیخ میدید . ار  ردب  يادهـش  هربقم  میدید ، ار  ردب  یگنج  هقطنم  دنربیمن ، ار  راوز  ًالومعم  میدید ، ار  ردب » . » میدید میدناوخیم ، خیرات 
، مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  یهدـنامرف  زکرم  نآ  دـناهدش و  لزان  هک  ياهکئالم  هداتفا . قافتا  اـجنآ  هک  یتازجعم  تسا . یندـید 

دمآ هک  یمداخ  نآ  هتبلا  میدید . هنیدم  نوریب  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع » رابآ  . » دوب یندید  ًاعقاو  ياهاج  زا  یکی  هدوب . بآ  يارب  هک  یهاچ 
هب قلعتم  و  هدوبن ، مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  قلعتم  دـیوگب  تساوخیم  میتسه  یناریا  هک  تخانـش  ار  ام  یتقو  دادیم  حیـضوت  اـم  هب  و 

گرزب ياهتیـصخش  زا  ولمم  عیقب  تسا . عیقب » ، » تسا اهامـش  همه  اـم و  هقـالع  دروم  هک  یطاـقن  نیرتمهم  زا  هدوب . يرگید  یلع  کـی 
. دورب عیقب  لخاد  یسک  دنتـشاذگیمن  دنتـسه . اجنآ  دیاش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ًالامتحا  هعیـش و  ماما  دنچ  هلمج  زا  مالـسا ، ردص 

موریم مدوخ  یتقو  منکـشب . ار  دس  نیا  هک  دوب  نیا  میاهراک  زا  یکی  نم  دنورب . عیقب  دندادیمن  هزاجا  ار  اهنز  دـننادیم . مارح  اهیباهو 
ترایز هک  دـناهداد  هزاجا  همه  هب  ماهتفر  راب  ره  مربیم . هارمه  مه  ار  اـهنز  صوصخ  هب  راّوز  همه  موریم و  ناتـسبرع  تاـماقم  هزاـجا  اـب 

هک کشخ  سدقم  هدع  کی  کشخ  راکفا  عبات  دیناوتیمن  امش  متفگ : مدرک و  لالدتـسا  ماهدرک . ناتـسبرع  تاماقم  اب  یتارکاذم  دنیایب .
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لئاق شزرا  ناتسبرع  هقطنم  یمالسا  راثآ  يارب  ایند  دینک . فیعـض  ار  ناتروشک  دنتـسین  لئاق  یمالـسا  یگنهرف  ثاریم  يارب  یـشزرا  چیه 
ایحا ار  اهنیا  دـننیبب . ار  ثاریم  نیا  دـنیایب  هک  دنتـسه  قشاع  ایند  همه  دـیراد . دنمـشزرا  ثاریم  ایند  همه  زا  رتشیب  ناتـسبرع  رد  امـش  تسا .
عیقب دینکب و  ار  راک  نیا  دییایب و  رگا  امش  دنوش . انشآ  یمالسا  ثاریم  اب  کیدزن  زا  دنیایب و  اههعیش  ًاصوصخم  ایند  مدرم  دیراذگب  دینک .

. دینکیم ناتدوخ  بحم  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  هعیـش و  نویلیم  اهدص  دیهد ، ناشن  ار  راثآ  نیا  دینک و  دازآ  اهنآ  يارب  ار 
ياراد تکلمم  تسا !؟ یتسایس  هچ  نیا  دینکیم . ینابصع  ناتدوخ  تسد  زا  ار  ایند  مدرم  ارچ  دینکیمن ؟ هدافتسا  ار  هیامرس  نیا  ارچ  امش 
دهدب ار  قیفوت  نیا  دنوادخ  رگا  هَّللا  ءاشنا  ام  يوگتفگ  باب  منکیم  رکف  تفگ ، ار  شتالکـشم  تفریذـپ ، ار  نم  قطنم  ناشیا  تسین . نیا 

ام يارب  اعد  کی  اقآ ، جاح  نونمم  یلیخ  دریگب . رارق  ناهج  رسارس  ناناملـسم  رایتخا  رد  هکورتم  راثآ  همه  هک  نیا  هب  میـسرب  يزور  کی 
رگا دیامرفیم : دنوادخ  میداد ، ماجنا  ار  هکم  لامعا  هک  یتقو  مینک  اعد  روط  نیا  هتـساوخ  دنوادخ  مینکب و  دـیاب  همه  هک  ییاعد  دـینکب ،

مه نک و  بوخ  ار  ناـمیایند  مه  راَّنلا .» َباذَـع  اـِنق  َو  ًهنَـسَح  ِةَرِخـآلا  یف  َو  ًهنَـسَح  اینُّدـلا  یف  اـِنتآ  اـنَّبَر  : » دـییوگب دـینک  اـعد  دـیهاوخیم 
. رادب نوصم  منهج  شتآ  زا  ار  ام  مه  نک و  بوخ  ار  نامترخآ 

ّجح تاقیم  همانلصف  رد  كَدَف  هلأسم  حرط 

، لاسما ناتسبات  رد  همانلصف  نیا  دنکیم . رشتنم  جح  لئاسم  اب  هطبار  رد  ار  ياهمانلـصف  ترایز ، جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح 
رهـش هب  ناشیا  رفـس  تیمها  رطاخ  هب  تسا و  هداد  صاصتخا  ناتـسبرع  هب  یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ  هزور  هد  رفـس  هب  ار  ياهمان  هژیو 
هتفای صاصتخا  كَدَف  لئاسم  ثحابم و  هب  هدیسر ، پاچ  هب  هحفص  رد 264  هک  همان  هژیو  نیا  تاحفص  نیرتشیب  ترفاسم ، نیا  رد  كَدَف 

نیلوؤسم زا  رکـشت  نمـض  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  كَدَف  زا  یگنر  ریوصت  شرازگ و 9  ینارنخـس و  دنچ  هلاقم ، همانلـصف 6  نیا  رد  تسا 
رد ار  همان » هژیو   » نیا بلاطم  زا  ییاهتمسق  كَدَف »  » اب هطبار  رد  هعومجم  نیا  پاچ  رطاخ  هب  دیشابن  هتسخ  ضرع  همانلـصف و  نیا  مرتحم 

. مینکیم رکذ  اجنیا 

یناجنسفر یمشاه  هَّللا ، ۀیآ  ترضح  طسوت  مق  هیملع  هزوح  نیسردم  مرتحم  هعماج  هیسالجا  رد  كَدَف »  » هب رفس  شرازگ 

دنوادـخ فطل  ًاعقاو  دوب ، هیدـه  کی  رفـس  نیا  رد  نم  يارب  ًاتقیقح  كَدَـف » ، » دوب كَدَـف »  » میتشاد هک  یبوخ  یلیخ  ياهزیچ  زا  یکی  … 
ارچ تسا ؟ يروط  نیا  ارچ  مدیمهفیمن  مدوب  هدناوخ  ییاهزیچ  نم  یهتنم  دیـشاب  هدـناوخ  ار  كَدَـف »  » خـیرات ناترثکا  دـیاش  اهامـش  دوب ،

تماما هب  طوبرم  ار  نآ  همئا  دوخ  ردق  نیا  ارچ  هدش ؟ یـسایس  ردق  نیا  ارچ  تسا ،؟ هدش  مهم  خیرات  رد  ردـق  نیا  يزرواشک  هقطنم  کی 
بیجع میارب  هیـضق  لصا  مدوب و  هدناوخ  ار  شخیرات  دننزیم ، یمهم  یلیخ  ياهفرح  دننکیم ، نییعت  ار  كَدَف »  » دودح ًالـصا  دـننکیم ؟

اهنآ اهيدوهی  تنایخ  قدنخ و  گنج  زا  دعب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  هدمآ ، خیرات  رد  هک  يزیچ  نآ  نوچ  دوب ،
مدرم هب  كَدَف و  ورب  دنتفگ : دنداد ؛ تیلوؤسم  ۀَصِّیَُحم  مان  هب  یـصخش  هب  ًارهاظ  رَْبیَخ ، حتف  اب  گنهامه  دنتفرگ . ار  رَْبیَخ  دندرک و  هیبنت  ار 

دزن ۀَـصِّیَُحم  مینکیم . ظـفح  ار  امـش  قوـقح  مه  اـم  دـیهدب ، تاـجن  ار  ناـتناج  دـیوشب و  میلـست  دـییایب  دـیگنجن و  امـش  هـک  وـگب  اـجنآ 
کی اب  تسا -  هدوب  هار  ًابیرقت  رتشیب  زور  کی  نامز  نآ  دراد -  هلـصاف  رَْبیَخ  اب  ًـالعف  رتمولیک  هک 90  تفر ، كَدَف  گرزب  ياهتیصخش 

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تمدخ  ام  دنتفگ : اهنآ  دنداد . ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  مایپ  دوهی  ياملع  هب  دـنتفر و  یهورگ 
مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تمدخ  دندرک و  باختنا  ار  دوهی  ربتعم  ياهتیـصخش  ملاع و  تسود ، ناسنا  رفن  دنچ  مییآیم . مَّلَس 

لکشم اب  راک  هن  دنتفگ : دوشیم ، تخس  امـش  يارب  دیریذپن ، ار  ام  داهنـشیپ  امـش  رگا  دومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دندمآ .
هک تسا  ییاج  كَدَف » : » دـنتفگ اهنآ  دـننزیم . ار  فرح  نیا  اهنیا  هک  هدوب  يروطچ  هک  مدوب  نیا  لابند  مدوب  هدـناوخ  ار  اجنیا  نم  تسا ،

ياهرد اهروس  نیا  ماـمت  تسه و  یجرب  شفارطا  مه  يروس  ره  و  روس ، هس  ود  روس  کـی  ینعی  دراد ؛ مه  رـس  تشپ  وراـب  جرب و  اـت  هس 
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هب دنکب  هلمح  ام  هب  یسک  یتقو  میرادیم ، هاگن  یقودنص  کی  رد  مینکیم  عمج  ار  اهدیلک  نیا  ام  دراد ، یـصاخ  ياهدیلک  صوصخم و 
دییوگیم امـش  هک  ییاهدیلک  نامه  دومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تسین . ناسآ  دنک و  روبع  اجنآ  زا  دـناوتیمن  یناسآ  نیا 

قاتا کی  رد  هک  اهنیا  تسا . مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تسد  رد  دندید  دندروخ ، ناکت  هعفد  کی  اهنیا  تسا . نم  تسد  رد  نالا 
زا ار  اهدیلک  نیا  دنتفگ : دندیمهفیم . اهنآ  نوچ  دندش ، ناملـسم  دـندوب  هدـمآ  هک  ییاهنیا  زا  یعمج  اج  نامه  رد  دوب ، هدـش  موم  رهم و 
هک یـسک  نامه  دیوشن ، نونظم  هن ، دندومرف : ترـضح  دـندوب . هدـش  نونظم  رفن  کی  هب  تسا ؟ هداد  امـش  هب  یـسک  هچ  دـیدروآ و  اجک 

ناملسم اهنیا  اذل  دروآ . ار  اهنیا  مه  نم  يارب  دروآ ، لیئارـسا  ینب  يارب  ار  توبات  هک  یـسک  نامه  دروآ ، یـسوم  ترـضح  يارب  ار  حاولا 
سمخ دش ، ناملسم  سک  ره  دنتفگ : دندرک و  مکح  مه  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ( 290 . ) دنتفر مه  ياهدع  دنداتسیا ، دندش و 
يروط نیمه  كَدَف » ، » دنکیم ادـیپ  تاجن  شدوخ  ناج  میریگیم و  ار  شلاوما  همه  دـشن  ناملـسم  یـسک  ره  میریگیم و  ار  شلاوما  زا 

هک دراد  ام  تیاور  رد  ِباکِر » َو ال  ٍلیَخ  نِم  ِهیلَع  ُمتفَجوَأ  امَف  : » دـینادیم نم  زا  رتهب  همه  هک  ياهیآ  ساسا  رب  دـش . میلـست  گنج  نودـب 
هداد مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  دیاب  نیا  هَّقَح » یبرُقلا  اَذ  ِتآ  َو   » ساسا رب  تفگ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هب  هدمآ و  لیئربج 
هرادا ار  اجنیا  ارهز  لاس  هس  دنداد و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  ار  كَدَف » ( » 291  ) دنتشون مه  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دوش .
مدرک راک  عبانم  رد  نم  هک  يروط  نآ  هنیدم ، دندروآیم  دنتفرگیم و  ار  ناشدوخ  مهس  دندوب و  اجنآ  ارهز  ترضح  نالماع  دندرکیم .

، دنتـشاذگیم همه  ماوقا و  ءارقف و  راـیتخا  رد  ار  كَدَـف »  » لوصحم ترـضح  تسامـش . ياهصـصخت  زا  دـیدرک و  راـک  مه  امـش  همه  و 
ربمایپ ياهنز  يارب  هک  تسا  نیا  همان  تیصو  دراوم  زا  یکی  دنسریم ، ناشتلحر  نامز  هب  یتقو  ناشیا  یتح  دندرکیمن . فرصم  ناشدوخ 

نیا زا  هک  دـندش  جیـسب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـنداد و  رارق  هیمهـس  تیب  لها  رگید  ياـهشخب  همه  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
هک یسک  ره  اب  هنیدم  رد  تسیچ ؟ اجنآ  منیبب  متفر  نم  تسا ، خیرات  همه  اهنیا  دنهدب ، اهنیا  هب  دوب ، هدش  عمج  اجنآ  هک  یلاوما  و  كَدَف » »

یتح درادن ، دوجو  یچیه  نالا  تسا ، یخیرات  مسا  کی  كَدَف » ، » تسین یچیه  اجنآ  يوریم ، دوخیب  امـش  دنتفگیم  میدرکیم  تبحص 
امـش تفگ  نم  هب  بش  تساجنآ  یمیدق  ملاع  دسانـشب  بوخ  اجنآ  ار  زیچ  همه  دـیاب  هرخألاب  میدوب و  ناشیا  نامهیم  ام  هک  يرمع  ياقآ 

ام نابزیم  میتشاذـگ و  رارق  لاح  ره  هب  متفگ  نم  تسین . يزیچ  اجنآ  مییوگب  امـش  هب  میناوتیم  ام  دـیهاوخیم  هچ  ره  دـیورب  تسین  مزـال 
ام دوب ، رود  هار  میتفر ، تسیچ ، هقطنم  ًالصا  هک  منیبب  مهاوخیم  ار  هقطنم  لاح  ره  هب  میورن ، تسین  تسرد  هدرک و  میظنت  هدرک و  تبحم 

لثم مدید  ییولبات  میوشب ، میتساوخیم  رهـش  دراو  یلـصا  هداج  زا  یتقو  میدـش ، كَدَـف »  » دراو ات  میتفر  هار  رتمولیک  اجنآ 260  نابوتا  زا 
مـسا اجنیا  رگید  هک  میدید  ام  كَدَف »  » دوب هتـشون  تشرد  مه  شریز  مُِکب » ُبِّحَُرت  طئاحلا  ، » دوب هتـشون  ولبات  دـنداد ، نم  هب  ار  ایند  هکنیا 

هک رهش  یمیدق  تمـسق  نآ  دندرب  ار  ام  دعب  میتشگ و  ار  رهـش  دوب ، يزیمت  رهـش  میدش ، دراو  تسا ، كَدَف »  » نامه اجنیا  تسین ، كَدَف » »
رهـش هب  لصو  تسا ، رهـش  رانک  نیا  تسا ، هدوب  یلـصا  كَدَف »  » هک تسا  ییاج  نامه  میوگیم  تابـساحم  رد  نم  تسا و  یمیدق  نیمه 

شدوخ هک  ینابز  شوخ  درم  ریپ  کی  میدش  هدایپ  یتقو  دندرک . لابقتـسا  اج  نآ  ام  زا  دندوب ، هدش  عمج  اجنآ  مه  رهـش  نالوؤسم  تسا ،
ریز میداتـسیا ، ام  ات  دادیم . حیـضوت  ام  يارب  وا  دوب . یگتـسشنزاب  لاح  رد  ای  دوب  هدـش  هتـسشنزاب  دوب و  رهـش  نآ  فورعم  هب  رما  لوؤسم 

هناخدور يداو  تسا . همطاف  ترـضح  يداو  نیا  همطاف » يداو  اذه  : » تفگ تسیچ ؟ اجنیا  هیـضق  دـییوگب  الاح  بخ  متفگ  میدوب ، باتفآ 
هتبلا دـنیوگیم . يداو  اهبرع  ار  اجنیا  دوشیم ، زاب  هک  اجنآ  دوریم  ياهناخدور  هک  هّرد  ود  نیب  زا  دوشیم ، عیـسو  هک  ياهناخدور  تسا ،
هیقب دوب و  یبوخ  ًاتبـسن  نامتخاس  هک  دوب  ام  يولهپ  ینامتخاس  کی  دـعب  تسا . نیا  شقادـصم  کـی  دراد ؛ فیرعت  یلیخ  تغل  رد  يداو 
یتقو هلب ، تفگ  دـناهتخاس ؟ مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ار  دجـسم  نیا  ینعی  متفگ  نم  همطاـف » دجـسم  اذـه  : » تفگ دوب . هبورخم  رتشیب 
لوط رد  دجسم  نیا  دنتخاس و  ار  دجسم  نیا  اجنیا ، ناشیا  دنداد ، لیوحت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 
رطاخ هب  تسین ، دجـسم  رد  یـسک  مه  نالا  دـنتخاس و  شیپ  لاس  ار 250  دجـسم  نیا  اهینامثع  راب  نیرخآ  هدـش و  بارخ  اهراب  خـیرات 
يولج یناتسلخن  کی  نییاپ ، میدمآ  دعب  تسه ، اههمانزور  رد  مدید  مه  ار  شسکع  دجـسم ، ماب  تشپ  میتفر  ام  تسا ، رهـش  نوریب  هکنیا 
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راهچ همطاف » نویع  هذـه  : » تفگ درک و  هراشا  ییاههمـشچ  هدوب . ناشیا  ناتـسب  مه  نیا  همطاف .» ناتـسب  اذـه  : » تفگ لّوأ ، ناـمه  دوب  اـم 
ترـضح هب  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ارچ  مدیـسرپ  ناشیا  زا  نم  دش ، طبـض  مه  اهنیا  درک و  یفرعم  ناشیا  ار  ناونع 
هداتسیا هک  اجنآ  ام  میوگب ، مهاوخیم  نالا  نم  هک  ار  نآ  اما  داد ، باوج  داد و  حیـضوت  تسنادیم  هک  وا  مدیـسرپ ، هک  هچره  داد ؟ ارهز 

هک نیا  لثم  اـههناخ  دوب ، هناـخ  دوب ، هدـش  هتخاـس  هقبط  هب  هقبط  دوب و  هوک  هنماد  رد  یناـکلپ  تروص  هب  ناـمفارطا  دوب ، هناـخدور  میدوب 
یفرح نآ  مرظن  هب  نم  تسا ، صخـشم  ًالماک  زونه  اهراوید  دندوب ، هبورخم  همین  یلو  دوب  ادیپ  اهجرب  دوب ، يروط  نیا  دنک ، بارخ  هلزلز 

ياج کی  ینعی  هدوب ؛ اج  نیمه  مرظن  هب  هدوب ، تسرد  دـندوب  هتفگ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هب  كَدَـف »  » يدوهی ناـبحاص  هک 
دوـشب هداد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هب  هیدـه  نیا  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  نیا  هفـسلف  ـالاح  هک  نیا  هدـش و  تظاـفح  هدـش ، هرـصاحم 

هدش و کشخ  الاب  ياههمشچ  دندز ، يدایز  ياههاچ  هک  ًاریخا  تسا . بآ  رپ  اجنآ  دیآیم . رب  امش  هدهع  زا  هک  تسا  يرگید  ياهثحب 
ییاههاچ یلو  تشاد . مک  بآ  میدروخ . بآ  مه  همشچ  نآ  زا  همشچ ، نآ  رـس  میتفر  ام  تشاد . بآ  زونه  هک  دوب  نییاپ  ياهمـشچ  کی 

یگرزب ياعدا  کـی  وا  هتبلا  میرادرب . میناوتیم  اـههاچ  نیا  زا  دـیهاوخب  بآ  هچره  دـنتفگ  دوب . هدیـسر  بآ  هب  يرتم  دـندوب 20  هدز  هک 
نیا رگید  ام  الاح  رتمولیک ، رد 50  رتمولیک  تفگ 50  ناشیا  تسا ؟ شتعـسو  ردقچ  كَدَـف »  » هقطنم متفگ  نم  منادیمن ، زونه  نم  درک و 

انب منادیمن  نم  میراد ، ملیف  اـم  تساـت ، رازه  زا 100  شیب  كَدَـف »  » هقطنم لـک  تیعمج  نوچ  دز ، ناـشیا  هک  دوب  یفرح  نیا  میدـیدن  ار 
(292 . ) دننیبب ار  ریوصت  دنناوتیم  دنشاب  لیام  نایاقآ  رگا  دشاب ، ام  هارمه  ملیف  نیا  هدوب 

كَدَف ات  افص  زا 

یناجنسفر یمـشاه  ياقآ  دننیبب ، ار  رَْبیَخ  یخیرات  فورعم و  هعلق  ات  دنتفر  رَْبیَخ  هقطنم  هب  ناهارمه  زا  رفن  دنچ  هبنـشکی  رهظ  زا  شیپ  … 
، رّفظم نیـسح  ناـیاقآ  یلو  دنتـشاد ، هماـنرب  رد  ار  كَدَـف »  » زا رادـید  راـب  نیا  دـندوب و  هدرک  رادـید  رَْبیَخ  زا  لاس 76 )  ) ناـشلوا رفـس  رد 
ار راک  نیمه  و  دنورب ، مه  رَْبیَخ  هب  دندوب  دنمقالع  هاوخیداعم  مالسإلا  ۀجح  يرفعج و  شناد  دواد  يدّمحم ، اقآ  یلع  میلس ، ریم  یفطصم 

حتف هک  رَْبیَخ  هعلق  ندید  تسا : نینچ  رَْبیَخ  هب  رفس  زا  دوب  تأیه  ياضعا  زا  مه  ناشیا  هک  يدّمحم ، اقآ  رفظم و  نایاقآ  تیاور  دندرک . مه 
دوب ام  گرزب  ياهوزرآ  زا  دزاسیم ، روصم  مالـسلاهیلع  یلع  هتفیـش  نایعیـش  ناهذا  رد  ار  گرزب  یحوتفلا  حتف  یـسامح و  یتارطاخ  نآ 

میدرک و 180 تکرح  رَْبیَخ  يوس  هب  هبنش 1387 ) کی   ) هنیدم رد  رارقتسا  مّوس  زور  حبص  تسا ، قاتشم  نارئاز  همه  يوزرآ  هک  نیا  امک 
ییاههناخ هک  میدش  هکورتم  ییاتسور  دراو  ادتبا  میدیسر ، رَْبیَخ  هقطنم  هب  تعاس  ود  زا  دعب  میتفر و  شیپ  هنیدم  لامـش  فرط  هب  رتمولیک 

یضعب هک  رابغ ، درگ و  هب  هتشغآ  ياهگرب  اب  قمریب  یمیدق و  یناتـسلخن  زا  دنتـشاد ، یمیدق  وت و  رد  وت  ياهقاتا  یلِگ و  ياهراوید  اب 
رد رَْبیَخ  فورعم  هعلق  دوب ، هدش  روصحم  ییاهمیس  اب  هک  میدیسر  گرزب  ياهپت  هب  ناتسغاب  ياهتنا  رد  میدرک و  روبع  دندوب ، درز  اهنآ  زا 

دیاش لکشم و  رایسب  يداع  عضو  رد  هعلق  يالاب  هب  نتفر  روصت  نشخ ، تخس و  رایسب  ياهگنـس  اب  ياهعلق  تشاد ؛ رارق  هپت  نیمه  يالاب 
طسوت نآ  ریخست  اما  دوب ، دوهشم  الماک  دندوب ، هدش  زجاع  نآ  ریخست  زا  مالـسا  ردص  مظاعا  هک  ریذپان  ذوفن  ژد  نیا  تبیه  دوب . نکممان 

هیبش يزیچ  زیگنا و  باجعا  هعلق ، فارطا  رب  اهنآ  طلست  حلسم و  نادند  ات  هدامآ و  نازابرس  تازیهجت و  همه  مغر  یلع  نکش  رَْبیَخ  يالوم 
. تسا تُوبَکنَعلا » ُتیََبل  ِتوُیبلا  َنَهوَأ  َّنِإ  َو   » زراب قیداصم  زا  زین  رَْبیَخ  هعلق  یتح  نایقتم  يالوم  نامیا  ربارب  رد  هک  داد  ناـشن  دوب و  هزجعم 

یلام عضو  هنیدم  نایعیـش  هک  دوب  فورعم  میدـق  زا  میتفر . یلاوعلا »  » هقطنم رد  اهنآ  هینیـسح  هب  هنیدـم  نایعیـش  رادـید  يارب  هبنـشود  بش 
تـسد هنیدم  ریما  راهان  زا  دنداد و  ام  هب  اهنآ  هک  یماش  هّینیـسح و  يانب  دـیدجت  زا  ار  تیعقاو  نیا  تسین ، روطنیا  الاح  اما  دـنرادن ، یبوخ 

ریخا ياهلاس  رد  هدش ، اهنآ  هب  هک  ییاهتدعاسم  بسانم و  لغاشم  هب  هنیدـم  نایعیـش  لاغتـشا  دـیمهف ، دـشیم  یبوخ  هب  تشادـن  یمک 
ياقآ تسا ، هداتفا  راـک  زا  ًاـبیرقت  دراد و  نس  لاـس  يـالاب 90  هک  هنیدـم  نایعیـش  ربهر  يرمع ، ياـقآ  تسا . هدرک  لوحتم  ار  اـهنآ  عضو 
ددعتم ياهنادنز  دئادش و  لمحت  تمواقم و  ربص و  اب  هک  وا  درک ، يدایز  يدنسرخ  راهظا  رادید  نیا  زا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  یمـشاه 
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ياقآ تسا و  یـضار  هدـش  مهارف  ناتـسبرع  رد  نایعیـش  يارب  هک  يزاـب  ياـضف  زا  نونکا  دـنک ، ظـفح  ار  هنیدـم  نایعیـش  تیوه  تسناوت 
یمهم لماع  ار  يرمع  ياقآ  تمواقم  تناتم و  ربص و  تشاد  رادید  نیمه  رد  نایعیـش  عمج  رد  هک  ینانخـس  یط  مه  یناجنـسفر  یمـشاه 

ترایز و رب  هوالع  ًالومعم  دنتشاد ، ناتسبرع  هب  هک  ییاهرفس  رد  یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  دنتسناد . بسانم  تیعـضو  هب  ندیـسر  يارب 
یمالسا تیوه  اب  یطابترا  ای  دنتشاد  مالسا  ردص  ثداوح  يریگ  لکش  رد  یـشقن  هک  یخیرات  هقطنم  دنچ  ای  کی  زا  اهوگتفگ  اهرادید و 

، رَْبیَخ ( 1376  ) لّوأ رفـس  رد  دناهدروآ . لمع  هب  رادید  دنراد  هدمآ ، نآرق  رد  اهنآ  تشذگرـس  هک  یماوقا  خـیرات  اب  ای  ناتـسبرع و  روشک 
نیا نایعیش  رثکا  یگدنز  لحم  هک  ناتسبرع  قرش  هب  و  تفرگ ، رارق  ناشیا  رادید  دروم  تسا ، دومث  موق  هب  بوسنم  هک  ياهقطنم  فئاط و 
مّوس رفـس  هک  رفـس  نیا  رد  و  دنتفر ، ردب  ُعْبنَی و  یلع ، رابآ  هب  ( 1384  ) مّود رفـس  رد  دندرک . رادید  نایعیـش  اب  دنتفر و  زین  دشابیم  روشک 

تـسا رارق  هک  دش  هجوتم  يرمع  ياقآ  یتقو  میدوب ، هنیدم  نایعیـش  يرمع و  ياقآ  نامهیم  هک  هبنـشود  بش  دوب . همانرب  رد  كَدَف » ، » دوب
بجوم يردق  نخس  نیا  دینیبب . امش  هک  درادن  دوجو  يزیچ  اجنآ  رد  تفگ  دنورب  كَدَف »  » هب ادرف  ناهارمه  یناجنـسفر و  یمـشاه  ياقآ 

لوسر ترـضح  مرح  ترایز  مزاع  بش  همین  رد  هکیماگنه  ینامهیم و  نیا  زا  دعب  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  هک  يروط  هب  دـش ؛ دـیدرت 
، هن ای  دوش  ماجنا  دـشاب  ادرف  تسا  رارق  هک  كَدَـف »  » هب رفـس  هک : دـندرک  یهاوخ  رظن  دنتـشاذگ و  نایم  رد  ناهارمه  اـب  ار  عوضوم  میدوب 
. میدش كَدَف »  » مزاع دادرخ  هبنشود 20  حبص   7 تعاس 5 : دوش . ماجنا  رفس  نیا  هک  دش  نیا  میمـصت  ماجنارـس  دوب و  تبثم  امومع  اهرظن 

میدش دراو  يا  هداج  هب  اجنآ  زا  میتفر و  قرش  فرط  هب  رتمولیک  دصکی  دودح  دنکیم ، لصو  ضایر  هب  ار  هنیدم  هک  میصق »  » هار دازآ  زا 
ياهداج دراو  دـعب  میتفر و  لامـش  فرط  هب  لئاح »  » يهداـج رد  مه  رادـقم  نیمه  اـبیرقت  دوریم . لـئاح »  » ناتـسا هب  لامـش  تهج  رد  هک 

يرهش هب   10 تعاس 5 : رد  رتمولیک  دودح 260  یتفاسم  یط  زا  دعب  عومجم  رد  تفریم . هنیدم  فرط  هب  ینعی  برغ ؛ فرط  هب  هک  میدش 
هلمج نیا  ریز  دیوگیم ؛ دمآ  شوخ  امش  هب  طئاح  رهش  مُِکب ؛» ُبِّحُرت  طئاحلا  : » دوب هتـشون  نآ  يدورو  يهزاورد  یناشیپ  رب  هک  میدیـسر 

لئاح و ناتسا  نیب  ياهقطنم  تسا ؛ كَدَف »  » نآ یلـصا  مان  دراد ، مان  طئاح  نونکا  هک  رهـش  نیا  ینعی  دوب ؛ هتـسب  شقن  كَدَف »  » هملک مه ،
دشابیم و زاسون  ینوکسم  ياههناخ  تارادا و  لماش  تسا و  تخاس  دیدج  هک  یقرش ؛ تمسق  دراد ؛ تمسق  ود  رهـش  نیا  هنیدم . ناتـسا 
. تسا یمیدق  تمسق  نیمه  كَدَف » . » دروخیم مشچ  هب  نآ  رد  یخیرات  راثآ  اههمشچ و  یمیدق ، ياههناخ  اهناتسلخن ، هک  یبرغ  تمسق 

لاس ود  ات  تفگیم  هک  درمریپ  کی  دورو ، هظحل  رد  دـندرب . یبرغ  تمـسق  نیمه  هب  ًامیقتـسم  ار  هارمه  تأیه  یمـشاه و  ياقآ  اـهامنهار 
يراکمه اهنآ  اب  رهـش  نالوؤسم  توعد  هب  مه  زاـب  یلو  هدـش  تسـشنزاب  هک  هدوب  رهـش  نیمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سیئر  لـبق 

اهناتسلخن نیا  هب  دراد  مان  همطاف » يداو   » هقطنم نیا  تفگ : وا  دش . نداد  حیضوت  لوغشم  ییوگ  دمآ  شوخ  نمـض  دمآ و  ولج  دنکیم ،
یلاها هک  دنراد  دوجو  اهناتسلخن  نیا  رد  ییاههمشچ  تسا و  همطاف » دجسم   » شمان هک  تسه  يدجسم  اجنیا  همطاف » نیتاسب   » مییوگیم

ندید اب  هک  دادیم  ناشن  ًالماک  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  هرهچ  دروآ و  دجو  هب  ار  ام  همه  تالمج  نیا  همطاف .» نویع   » دنیوگیم اهنآ  هب 
هب مینامب و  كَدَـف »  » رد یتعاس  مین  طقف  دوب  رارق  هک  نیا  اب  تسا . هدـش  هدز  تفگـش  هدروخ و  ناـکت  بلاـطم  نیا  ندینـش  هنحـص و  نیا 

مینامیم اجنیا  رد  رهظ  ات  ام  دننک  هیهت  راهان  دییوگب  دنتفگ  دوب  نیلبقتسم  ءزج  هک  رادنامرف  هب  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  میدرگرب  هنیدم 
تمسق رد  نوچ  دجسم  دنک . ییامنهار  اهناتسلخن  زا  ییاهتمسق  اههمشچ و  دجسم و  ندید  يارب  ار  تأیه  دنتساوخ  امنهار  درمریپ  زا  و 
کـشخ یلاها  طسوت  قیمع  همین  ياههاچ  رفح  نینچمه  یلاس و  کشخ  لـیلد  هب  اههمـشچ  رثکا  دوب  هکورتم  اـبیرقت  تشاد  رارق  یمیدـق 

یگدیـسر و مدـع  لیلد  هب  یلو  دوب  بوطرم  يرگید  دوب و  يراج  یهجوت  لباق  بآ  اب  اـهنآ  زا  یکی  هک  همـشچ ، ود  زا  ریغ  دـندوب  هدـش 
رانک هب  یتقو  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  دندوب ، هدش  کشخ  مه  يدادعت  دندوب و  اپرـس  ناشرتشیب  مه  اهلخن  دوبن . يراج  ندشن  یبوریال 

یـضعب لحم و  لها  يامنهار  هیـصوت  هب  دندیـشون و  نآ  زا  هعرج  کی  تسد  فک  اب  یفـصولا  دـیاز  قایتشا  اب  دندیـسر ، يراـج  همـشچ 
اجنیا ات  هک  تسا  یتداعـسیب  لامک  نیا  دنتفگ  دندرکن و  ییانتعا  دیروخن ، نآ  زا  تسین  یتشادهب  بآ  نیا  نوچ  دنتفگیم  هک  ناهارمه 

هک دوب  نیا  دنداد  ماجنا  كَدَف »  » رد یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  هک  یبلاج  يراکتبا و  رایـسب  راک  میروخن . كَدَف »  » همـشچ بآ  زا  مییایب و 

بیرخت ات  بصغ  زا  www.Ghaemiyeh.comكَدَف ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


هک امنهار  درمریپ  زا  دندوب ، يرادرب  ملیف  لوغشم  ینویزیولت  نیبرود  هک  یلاح  رد  دنداتـسیا و  یکچوک  هپت  يور  همـشچ ، نیمه  رانک  رد 
دندیـسرپ و تایـصوصخ  ریاـس  دجـسم و  ماـن  اههمـشچ ، ماـن  اهناتـسلخن ، ماـن  هقطنم ، ماـن  هراـبرد  تـشاد  ماـن  رباـج » لآ  نامحرلادـبع  »

لام اجنیا  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  دزیم و  جوم  كَدَـف »  » مان اهنآ  همه  رد  هک  ییاـهباوج  داد ؛ باوج  اـهلاؤس  همه  هب  مه  نامحرلادـبع 
مه ار  نیا  شیاه  تبحـص  رد  وا  دیـشخب . همطاـف  دوخ  رتخد  هب  ار  نآ  هک  دوب  ربمغیپ  یـصخش  کـلم  كَدَـف » : » تفگ مه  دوب  یـسک  هچ 

تسد هب  نامز  نآ  زا  یلو  متـسه ، نادناخ  نیمه  زا  مه  نم  هک  دوب ، رباج  لآ  نادناخ  تموکح  تحت  لبق  لاس  دصکی  ات  اجنیا  هک  تفگ 
درک هفاضا  مه  ار  هلمج  نیا  تخادنا و  هنحـص  رد  رـضاح  نالوؤسم  نارومأم و  هب  یهاگن  دیـسر ، هلمج  نیا  هب  یتقو  وا  هداتفا ، دوعـس  لآ 

، تشاد كَدَف »  » ياهناتـسلخن هب  یبوخ  زادنا  مشچ  همطاف ، دجـسم  ماب  تشپ  دـنراد …  ام  اب  یبوخ  راتفر  هَّللادـمحب  دوعـس  لآ  هتبلا  هک :
ندید زا  هک  مه  وا  دریگب و  تسدرود  ياههنحـص  زا  ییاهسکع  يدنلب  نیا  زا  متفگ  همانزور  ساکع  یناکرو » ورـسخ  جاح   » هب اجنامه 

دوخ یفرعم  نمض  دمآ و  رهش  یگنهرف  نالوؤسم  زا  یکی  میدوب ، هک  الاب  نامه  تفرگ ، سکع  تسناوت  ات  دوب  هدش  هدز  ناجیه  كَدَف » »
يارب لبق  لاس  دصکی  دودـح  ات  تفگ : تسا ، طئاح  رهـش  نیا  مان  ارچ  مدیـسرپ  وا  زا  درک ، یگدامآ  مالعا  اهلاؤس  هب  نداد  باوج  يارب 

زا یتمـسق  زونه  هک  دوب  هدـش  هدیـشک  راوید  رتمولیک  رد 6  رتـمولیک  تعـسو 6  هب  هقطنم  نـیا  فارطا  رارـشا  نادزد و  ربارب  رد  تظفاـحم 
مدرم تفگ : یلـصا  مان  هرابرد  وا  تسا ، هدنام  رهـش  نیا  يور  تسا  راوید  يانعم  هب  هک  طئاح »  » مان لیلد  نیمه  هب  تسا . دوجوم  اهراوید 
زامن ندناوخ  دوب و  يرضاح  هک  راهان  فرص  زا  دعب  تساهنابز . رـس  رب  نانچمه  مان  نیا  دنـسانشیم و  كَدَف »  » مان هب  ار  اجنیا  هقطنم  نیا 

زا دعب  میدرکیم  ساسحا  همه  هک  یلاح  رد  میدش ، هنیدم  مزاع  رهظ  زا  دعب  کی  تعاس  دیدج ، رهش  تمسق  رد  هیدلب ، رد  رـصع  رهظ و 
نیا هب  میاهدرک  ادـیپ  تدـم  همه  نیا  زا  دـعب  ار  كَدَـف »  » هک ردـق  نیمه  تسا . هدـمآ  تسد  هب  كَدَـف »  » رگید رابکی  يداـمتم ، ياـهنرق 

يریسم هب  هجوت  اب  كَدَف ، یناکم  تیعقوم  هرابرد  كَدَف . يایحا  يارب  تسا  ياهمدقم  هعقاو  نیا  میاهدروآ و  تسد  هب  ار  نآ  هک  تسانعم 
میلـست هرابرد  خیرات  رد  هچنآ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  دراد  هنیدـم  ات  رَْبیَخ  هک  يرتمولیک  هلـصاف 180  هب  هجوت  اب  میدومیپ و  هک 

مین ریـسم  اریز  تسا ؛ تسرد  دشابیم  رَْبیَخ  اب  كَدَـف »  » یناکم یکیدزن  يهدـنهد  ناشن  هدـمآ و  رَْبیَخ  حـتف  زا  دـعب  كَدَـف »  » یلاها ندـش 
، رب نایم  یعیبط و  روط  هب  هک  ییاج  دنکیم ؛ میـسرت  رَْبیَخ  قرـش  رد  ار  نآ  یناکم  تیعقوم  میدومیپ  كَدَف »  » هب نتفر  يارب  ام  هک  ياهریاد 
هب ییاج  دننادیم  هقطنم  ینونک  لسن  یتح  ناتـسبرع ، یلاها  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن  دشاب . رَْبیَخ  قرـش  يرتمولیک  دودح 80  دیاب 
دش رتبلاج  ام  يارب  یماگنه  هتکن  نیا  دنرادن . ینادنچ  عالطا  نآ  خیرات  و  كَدَف »  » همانسانش يهرابرد  دنچ  ره  دراد ، دوجو  كَدَف »  » مان

ببـس هک  نیا  رطاخ  هب  ناشیا  زا  هنیدـم  هب  تشگزاب  زا  دـعب  ناشیا ، يدوعـس  ناهارمه  ریاس  یناجنـسفر و  یمـشاه  ياـقآ  هارمه  ریزو  هک 
(293 . ) دندرک رکشت  دندش ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  هب  نآ  قلعت  و  كَدَف »  » هب طوبرم  لئاسم  اب  اهنآ  ییانشآ 

هبنشود 20/3/1387 كَدَف ، زا  یشرازگ 

ناشیارب دندادیم ، ناهارمه  هب  هک  ياهقوذآ  بآ و  دندرک ، تکرح  كَدَـف »  » يوس هب  مین  تفه و  تعاس  یناجنـسفر ، یمـشاه  هَّللا  تیآ 
هب دندش و  جراخ  هنیدم  زا  دنداتفا . هار  هب  اهوردوخ  هنیدم ! یکیدزن  رد  تسا  یغاب  كَدَف » ، » دـندرکیم رکف  همه  اریز  دوب ؛ زیگنا  بجعت 
هب ملد  دـندشیم ، هدـید  هداج  يوس  ود  رد  رتش  ياـههلگ  یهاـگ  زا  ره  دوبن ، زبس  یهاـیگ  چـیه  هداـج  رد  دـندرک ، تکرح  بونج  يوس 

دنداد و ریسم  رییغت  پچ  تمس  هب  اهوردوخ  هک  دوب  هدنام  لیاح  رهش  ات  رتمولیک  دودح 200  زونه  دندییاخیم . ژاژ  هک  تخوس  ناشلاح 
هرابرد هک  دریگیم  ماهدنخ  تشادیم . یمارگ  طئاح  رهـش  هب  ار  نارفاسم  مدـقم  ياهتـشون ، نآ  يالاب  هک  دندیـسر  ینادـیم  هب  دوز  یلیخ 

نهپ نآ  رد  ار  اهگنس  ییوگ  هک  هایس  ياهگنـس  زا  هدیـشوپ  دوب  ینیمز  دوبن ، یکاخ  ًالـصا  دوبن و  یهایگ  نوچ  مسیونب ؛ ناهایگ  تفاب 
يزیچ دورف  زارف و  زج  هداج  دوب ، گنـس  زا  هدیـشوپ  نانچمه  نیمز  میتشذگ ، نآ  زیمت  ياهراولب  زا  میدیـسر و  طئاح  رهـش  هب  دـناهدرک .

رـس ياهلخن  دـش . نایامن  زبسرـس  ياهقطنم  یعرف ، ياـههداج  هب  دورو  ياهجرد و  شخرچ 45  يدـنلب و  زا  نتـشذگ  زا  سپ  تشادـن و 
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او بجعت  هب  ار  ياهدننیب  ره  هک  دوب  زبسرـس  ردـق  نآ  هقطنم  اما  تخادـنایم ، گنج  نامز  نادابآ  دای  هب  ار  یناریا  ره  شاهتخوس  هدـیرب و 
حیـضوت دوب ، هدرک  یفرعم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لوؤسم  ار  دوخ  نانآ  زا  یکی  هک  كَدَـف »  » رهـش یلاـها  زا  نت  دـنچ  تشادیم .

هک يولد  اب  گرزب  یهاچ  دوجو  دـندرکیم . اشامت  اهراوید  يالاب  اهماب و  تشپ  زا  نز  درم و  هورگ  هورگ  اـهتسد  رود  رد  دـندادیم و 
میتفر عفترم  ًابیرقت  یمیدق  ياههناخ  زا  یکی  ماب  تشپ  هب  دندیـشک ، رانک  نالوؤسم  رادشه  اب  هک  درب  دوخ  يوس  هب  ار  همه  دوب ، نآ  يور 

نیا زا  یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ  دـندوب . هتفرگ  لگ  ار  نآ  ياههرجنپ  هک  میدیـسر  ياهداس  نامتخاس  هب  دوش ، هدـید  اهتسد  رود  ات 
اهراب تسا . همطاف  ترـضح  دجـسم  اـجنیا  تفگ : درکیم ، یفرعم  هلیبق  سیئر  هداز  ردارب  ار  دوخ  هک  زمرق  شیر  يدرم  دیـسرپ و  ناـکم 

ياههمـشچ يوس  هب  دوب . نایناریا  یمیدق  ياههعلق  روآ  دای  لگ ، گنـس و  زا  هدش  هتخاس  یمیدق  ياههناخ  دناهتخاس . زاب  هدـش و  بارخ 
ناـبایب نآ  رد  اـما  دوب ، روش  یمک  دیـشونیم ، نآ  زا  شیوخ  هتخانـشان  ياـهدرد  يافـش  دـیاش  كّربت و  يارب  سک  ره  میتـفر و  بآ  مک 

هب تشگرب ، رد  دیـشک و  لوـط  هـقیقد  رادـید 45  دوب ، راـهنألا » اـِهتَحت  نِم  يرَجت  ، » میدوـب هدـید  اـجنآ  اـت  هنیدـم  زا  هک  یفلع  بآیب و 
هارمه هک  يراهان  دوب ! رداچ  زا  نآ  فقس  هک  میتفر  یقیچالآ  هب  راهان  يارب  دش و  ماجنا  یمسر  لابقتسا  مسارم  میدمآ ، طئاح  يرادرهش 

تیآ يوس  هب  ناراگنربخ  كَدَف »  » غاب لحم  رد  دـش . اپرب  يرادرهـش  کچوک  هناخ  زامن  رد  تعامج  زامن  میدرک و  فرـص  میدوب ، هدرب 
رهظ زا  دعب  تعاس 2  درک . لّوحم  شیوخ  یکَدَف  ناهارمه  هب  ار  اهخساپ  ناشیا  هک  دندیـسرپ ، ناشیا  زا  دنتفر و  یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا 

(294 . ) دندیسر تماقا  لحم  هب  دندرک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  تشگرب  يرتمولیک  ًابیرقت 300  ریسم  رد  اهوردوخ 

كَدَف رد  یناریا  هورگ  نیتسخن  روضح  زا  انریا »  » ناریا یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  شرازگ 

ماـن هب  نیّزم  هک  كَدَـف »  » هقطنم دراو  یناریا  هورگ  نیتـسخن  ناوـنع  هـب  هبنـشود  دادـماب  هارمه ، تأـیه  يربـهر و  ناـگربخ  سلجم  سیئر 
هَّللا تیآ  ناهارمه  زا  کی  چیه  انریا ، شرازگ  هب  دندرک ، رادید  نآ  زا  دندش و  تسا ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  رهطا ، هقیدـص 

، دـنمانیم طئاح »  » ار نآ  اهزور  نیا  هک  كَدَـف  هقطنم  مدرم  دوش ، ناشبیـصن  يراختفا  نینچ  هک  دـندرکیمن ، روصت  یناجنـسفر  یمـشاه 
سای يوب  كَدَـف  زا  ناوتیم  مه  زونه  تساجرباپ و  مه  زونه  كَدَـف »  » رد همطاف  دجـسم  دنـسانشیم ، همطاف  مان  هب  ار  رهـش  نیا  مه  زونه 

يارهز هیثرا  ار  نآ  زونه  همطاف ،» يداو  : » دنداد خساپ  تسیچ ؟ اجنیا  مان  دیسرپ : هقطنم  یلاها  زا  انریا »  » راگنربخ درک . مامـشتسا  ار  دیفس 
همطاف يداو  رب  ار  دوخ  هیاس  دیشر  ییاهلخن  مه  زونه  اما  تسا ، هدیکـشخ  كَدَف  ياهناتـسلخن  مظعا  شخب  هچرگ  دنتـسنادیم . هیـضرم 

مالـسلا اهیلع  همطاف  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مظعا  ربمایپ  ار  كَدَـف » . » دـنیوگیم همطاـف » ناتـسوب   » اهناتـسلخن نیا  هب  دـنکفایم .
هب زین  رشح  هکرابم  هروس  رد  یتایآ  رد  دوب و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  صخش  رایتخا  رد  مالسا ، ردص  رد  كَدَف » ، » دوب هدیشخب 

نیا زا  رادید  زا  سپ  یناجنسفر  یمـشاه  دراد ، تیعمج  رفن  رازه   150 نآ ، فارطا  نانیـشن  چوک  اب  زورما  كَدَف » ، » تسا هدش  هراشا  نآ 
ترضح مان  راثآ و  : » درک حیرـصت  يو  تسین ». ثحب  لباق  هدش ، داجیا  رـضاح  عمج  رد  هک  یفطاع  تلاح  : » تفگ ناراگنربخ  هب  هقطنم ،

.« تسا رهطا  يارهز  مودق  هب  نیّزم  نیمزرس  نیا  ياج  ياج  دراد و  دوجو  كَدَف »  » ياهشخب همه  رد  زونه  مالسلا  اهیلع  ارهز 

«: سراف يرازگربخ   » روشک ناتسا  رد 7  كَدَف » غاب   » سکع ياههاگشیامن  ییاپرب 

اپرب رویرهش  ات 12  ناـمرک  نیوزق و  جرک ، رهـشوب ، ناردـنزام ، یبونج ، ناـسارخ  دزی ، ياهناتـسا  رد  هروس »  » و كَدَـف » غاـب   » هاگـشیامن
هعطق اب 24  ار  كَدَـف » غاب   » هاگـشیامن ناریا ، ناـساکع  هناـخ  يرنه ، هزوح  ربخ  دـحاو  زا  لـقن  هب  سراـف  يرازگربخ  شرازگ  هب  دـیدرگ .
عمجم سیئر  یناجنسفر  یمشاه  ریخا  رفس  رد  راثآ  نیا  دوشیم . هداد  رارق  مومع  دید  ضرعم  رد  هدش  یساکع  كَدَف »  » غاب زا  هک  سکع 

غاب  » ياهسکع تسا . هدش  یـساکع  كَدَـف ) غاب  لحم   ) طئاح رهـش  زا  يو  رادـید  زین  يدوعـس و  ناتـسبرع  هب  ماظن  تحلـصم  صیخـشت 
ات 31 زا 24  جرک ، يرنه  هزوح  يرلاگ  رد  دادرم  ات 20  زا 10  دزی ، ناتسا  يرنه  هزوح  يرلاگ  هب  دادرم  ات 8  زا 2  ینامز  بیترت  هب  كَدَف »
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يرنه هزوح  يرلاگ  رد  رویرهـش  ات 21  زا 16  نیوزق ، يرنه  هزوح  يرلاگ  رد  رویرهـش  ات 9  زا 3  دـنجریب ، يرنه  هزوح  يرلاگ  رد  دادرم 
هاگشیامن زا  نالوؤسم ، زا  يدادعت  رادید  دوشیم . هتشاذگ  شیامن  هب  رهشوب  يرنه  هزوح  يرلاگ  رد  رهم  ات 19  زا 13  ناردنزام و  ناتسا 

هناخ سیئر  هدازاـیلوا  لوسر  مسارم  نیا  يادـتبا  رد  رهم ، راـگنربخ  شرازگ  هب  ریت 1387  هبنـشهس 4  رهم » يرازگربخ   » كَدَف غاب  سکع 
يرازگرب دهاش  ام  كَدَف »  » هقطنم رد  روضح  ناتسبرع و  هب  یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  ریخا  رفس  تکرب  هب  هناتخبشوخ  تفگ : ناساکع 

نآ دوزفا : يو  میدوب . انـشآ  هقطنم  نیا  اب  دوخ  نهذ  رد  طقف  ام  تشادن و  دوجو  نامیارب  نآ  زا  يریوصت  نونکات  هک  میتسه  یهاگـشیامن 
ترـضح تیمولظم  راب  نیلوا  يارب  اریز  تسام ؛ راـختفا  هیاـم  هدرک  تبث  كَدَـف »  » هقطنم زا  دوخ  نیبرود  اـب  روپ  مظاـک  دّـمحم  هک  يزیچ 

تـسد زا  اهراب  هدـمآ  یخیرات  فلتخم  ياهتیاور  رد  هک  روطنامه  هقطنم  نیا  تسا . هدـش  وگزاب  ام  يارب  نینچ  نیا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 
زا ریدـقت  اب  يرنه  هزوح  سیئر  نایناینب  نسح  تسا . هعیـش  تیمولظم  تاـبثا  يارب  ربتعم  يدنـس  نم  داـقتعا  هب  نیا  هدـش و  هتفرگ  ناـیعیش 

ییاهسکع قح  تشاد  ناعذا  هتکن  نیا  هب  دیاب  تفگ : دشیم  رازگرب  رتشیب  هوکـش  اب  دیاب  هاگـشیامن  هک  نیا  هاگـشیامن و  نیا  يرازگرب 
هک دوش  هدیـشیدنا  یتادیهمت  هدنیآ  رد  مراودیما  نم  هدـشن و  ءادا  یتسرد  هب  دـنکیم  ایحا  ار  وا  تیمولظم  هعیـش و  هلاس  ضغب 1400  هک 

يربهر ناگربخ  سلجم  سیئر  ریخا  رفس  هب  هراشا  اب  يو  دوش . ییامن  ور  ناساکع  هناخ  رد  هوکـشاب  مسارم  کی  يرازگرب  اب  ریواصت  نیا 
، نارحب شنت و  رپ  هرود  نیا  رد  هک  داد  ناشن  ار  یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  ریبدت  یگتخپ و  رفس  نیا  درک : حیرـصت  ناتـسبرع  روشک  هب 
: تفگ يرنه  هزوح  سیئر  دـنک . لـح  ار  یّنـس  هعیـش و  فـالتخا  دروـم  ثحاـبم  اـت  درک  رفـس  ناتـسبرع  هب  تخیر و  شتآ  يور  ار  یبآ 

بجوم هک  دوش  سکعنم  يروط  هعیش  ضغب  يایحا  هک  مینک  يراک  دیاب  ام  دراد و  یمزاول  طیارش  نیا  رد  هعیش  يارب  تیلوؤسم  ساسحا 
رد دیاین . دوجو  هب  یّنـس  هعیـش و  نیب  یگقیلـس  دب  هک  مینک  دروخرب  يروط  نّنـست  لها  اب  دـیاب  ام  رتقیقد  يانعم  هب  دـشابن . هدافتـسا  ءوس 

« كَدَف  » غاب سکع  هاگشیامن  ناگدننک  رازگرب  زا  ریدقت  اب  ییاهتبحـص  رد  يربهر  ناگربخ  سلجم  سیئر  رتفد  سیئر  مسارم  نیا  همادا 
تیبلها و اب  میناوتب  رتهب  نآ  هلیـسو  هب  ات  دشاب  ام  یـسانش  ارهز  یـسانش و  كَدَـف »  » يارب یبوخ  عورـش  هاگـشیامن  نیا  میراودـیما  تفگ :
« كَدَف  » غاب زا  یناریا  نارئاز  ماظن و  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  سیئر  رادید  زا  روپ  مظاک  سکع  هعطق  هاگشیامن 20  میوش . انشآ  نآرق 

. دش اپرب  ناریا  ناساکع  هناخ  يرلاگ  رد  هام  ریت  مهد  ات  ناتسبرع ، طئاح  رهش  رد 

 … ام تیلوئسم 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  ياهتیمولظم  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  ّتیناّقح  روآدای  هک  ار  كَدَف »  » مان دهاوخیم  تیباهو  هک  نونکا 
لومشم ات  دنهد  ماجنا  یتّیلاعف  شالت و  كَدَف  مان  يایحا  يارب  دنناوتیم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیـش  ناتـسود و  دیامن . وحم  دشابیم 

ایحا ار  تیب  لها  ام  رما  هک ، ار  یـسک  دنک  تمحر  دنوادخ  اَنَْرمأ  یَیْحأ  ْنَم  ُهَّللا  َمِحَر  دندومرف : هک  دندرگ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ياعد 
. دنک

تاداهنشیپ

، هنـسحلا ضرق  ياهقودنـص  یبهذـم ، تائیه  ینید ، ياههسّـسؤم  یهاگـشناد ، زکارم  هیملع ، ياـههزوح  یملع ، گرزب  زکارم  ناوتیم  . 1
« كَدَـف  » مان هب  ار  رهـش  گرزب  ياهنابایخ  اهنادـیم و  اهرهـش ، یگنهرف ، ياهنوناک  ینامرد ، زکارم  سرادـم ، يداصتقا ، یعامتجا و  زکارم 

تیب لها  راثآ  وحم  هب  تبسن  ّتیباهو  هئطوت  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ّتیمولظم  دنـس  نیا  ندومن  راگدنام  نمـض  ات  دومن  يراذگمان 
حیرشت كَدَف و  ثحابم  نایب  هب  عّونتم  سلاجم  فلتخم و  حوطس  رد  دنمـشناد  ءابطخ  یبهذم و  ناگدنیوگ  . 2 مینک . هلباقم  مالسلا  مهیلع 
تفرعم حطس  نداد  ءاقترا  مزال و  ياهیهاگآ  داجیا  اب  ات  دنزادرپب . مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هّیکَدَف  هبطخ  حرـش  نآ و  نیبصاغ  دصاقم 

مهارف مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هب  یتسود  ّتبحم و  ياههلعـش  ندش  هتخورفارب  يارب  ار  هنیمز  كَدَف »  » عوضوم هب  تبـسن  مدرم 
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« كَدَف  » هرابرد باذج  ابیز و  يراعشا  ندورس  اب  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  ترضح  ناگتخوسلد  نامیا و  اب  قوذ و  اب  ءارعش  . 3 دنزاس .
هیثرم ناحاّدـم و  . 4 دـنیامن . عافد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  سدـقم  میرح  زا  و  هداد ، همادا  ار  اـهيریمح  دّیـس  اـهلبعد و  اـهتیمک ، هار 

ناتسود بلق  هّیمطاف  مایا  رد  صخالاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  هیکَدَف  راعـشا  ندناوخ  اب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نایارس 
.5 میـشاب . ییالو  هلأسم  نیا  هب  تبـسن  یمومع  شوجدوخ و  تکرح  کی  ثعاـب  اـت  دـنوآ  رد  ناـجیه  هب  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
، عیـسو يژاریت  رد  اهنآ  بصن  پاچ و  اب  ات  دنهد ، هئارا  كَدَـف  هرابرد  مچرپ  دراکالپ و  رتسوپ ، بلاق  رد  ابیز  ییاهحرط  دـنمرنه ، ناحارط 
. ددرگ كَدَف »  » هلأسم هب  مدرم  مومع  هجوت  ثعاب  یمومع ، لفاحم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ناتـسود  یبهذم و  تائیه  طسوت 
ار مدرم  مومع  ناهذا  كَدَف  زا  یناریا  تئیه  دیدزاب  ریواصت  رّرکم  شخپ  یندید و  باّذج و  عّونتم ، ياههمانرب  نتخاس  اب  امیـس  ادص و  . 6

روحم سدقم  هاگـشیپ  هب  بدا  ضرع  لاعتم و  دنوادخ  هاگرد  هب  دحیب  ساپـس  دورد و  اب  مالّـسلا  و  دنادرگ . انـشآ  رتشیب  كَدَـف  هلأسم  اب 
هّیلک زا  ینادردق  رکشت و  اب  و  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ازج ، زور  هعیفش  تعافش  هب  دیما  و  هادف ، انحاورا  نامز  ماما  ناکما  ملاع 

یئاپوک یـسلجم  ربکایلع  جاح  موحرم  دـنزرف  نیـسحمالغ  ناهفـصا  هیملع  هزوح  دـندومن . يرای  یمطاف  رثا  نیا  قلخ  رد  ارم  هک  یناسک 
دنفسا 1387 لوالا 1430 -  عیبر  مهن 

كَدَف هقطنم  ریواصت 

تشون یپ 

«. ریِدَق ٍءیَش  ِلُک  یلَع  هَّللاَو  ُءاشی  ْنَم  یلَع  ُهَلُسُر  ُِطلَّسی  هَّللا  َّنِْکلَو  ٍباکِر  َو ال  ٍلیَخ  ْنِم  ِهیَلَع  ُْمتْفَجْوَا  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  هَّللا  َءافَأ  ام  َو  ( 1
(4 مّود .) لاؤس   ) هلحن تـالاؤس  هب  دوـش  هعجارم  ( 3 لّوا .) لاؤس   ) هلحن تـالاؤس  هب  دوـش  هعجارم  ( 2 و 7 . تایآ 6  رـشح ، هکرابم  هروس 
كَدَف و هحفص 161  تاجردلا ، رئاصب  رـصتخم  هحفـص 46  يربکلا ، ۀیاده  هحفص 17  دلج 53 ، و  هحفص 348 ؛ دلج 30 ، راونألاراحب ،
و یعّدملا ) یلع  ۀنّیبلا   ) 11/2 ص 752 دلج مولعلا  ملاوع  29 ص 127  دلج راونالاراحب  دلج 1 ص 92  جاجتحا  ( 5 هحفص 278 . یلاوعلا ،
هحفص 127 و 124 دلج 29  راونالاراحب ، هحفص 92  دلج 1  جاجتحا ، ( 7 هیآ 33 . بازحا ، هکرابم  هروس  ( 6 مشش . لاؤس  هب  دوش  هعجارم 

هتبلا هلحن ، تـالاؤس  رد  متفه  لاؤس  هب  دوـش  هعجارم  ( 8 هحفص 190 . دلج 1  عیارشلا ، للع  هحفص 752 و 763   11/2 دلج مولعلا ، ملاوع 
نیسح ماما  نسح و  ماما  ترضح  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللالوسر  مالغ  حابر  سیمع و  تنب  ءامـسا  ًادعب ، هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

، مولعلا وع  هحفص 194  دلج 29 ، راونالاراحب ، دش . در  یهاو  لئالد  هب  اهتداهش  نیا  مامت  یلو  دنداد  تداهش  هلأسم  نیا  رب  مالـسلا  امهیلع 
(. تسا هدش  رکذ  ثیدح  نیا  رب  لاکشا  هدراهچ  . ) مّوس لصف  هب  دوش  هعجارم  ( 9 هحفص 278 . یلاوعلا ، كَدَف و  هحفص 635  دلج 11/2 ،

(12 ات 637 . هحفص 630  دـلج 11/2  مولعلا ، ملاوع  هب  دوـش  هعجارم  هیآ 6  میرم ، هکراـبم  هروس  ( 11 هیآ 16 . لـمن ، هکراـبم  هروس  ( 10
ملاوع هحفص 189  دـلج 29 ، راونألاراحب ، هحفـص 178  صاصتخا ، ( 13 دراد .» ضراـعت  نآرق  اـب  ربـخ  نیا   » مّوس لـصف  هب  دوش  هعجارم 

زا كَدَف  ّدر  همان  نتفرگ   » مّوس لصف  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  حیـضوت  يارب  هحفص 362 . دلج 3 ، هیبلح ، هریس  هحفص 650  دلج 2 ، مولعلا ،
ریسم زا  دراد  رارق  لئاح  ناتـسا  رد  هک  رَْبیَخ  ات  هنیدم  هلـصاف  ( 14 تسا . هدـش  رکذ  یّنـس  هعیـش و  بتک  زا  يرتشیب  عبانم  هک   … رکبابا و »

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هتبلا  ( 16 هحفص 46 . دلج 2 ، یبوقعی ، خیرات  هحفص 36  دلج 3 ، یبلح ، هریس  ( 15 تسا . رتمولیک  یلعف 180 
ار رکشل  تکرح  دیسر ، عیجر »  » نابایب هب  رکشل  هک  ینامز  ات  دوشن  هاگآ  يو  دصقم  زا  یسک  دوب  دنم  هقالع  یماظن  لئاسم  رطاخ  هب  مَّلَس ،
. دیدرگ دیهش  دوب  هدش  باترپ  ژد  يالاب  زا  هک  یگرزب  گنس  طسوت  وا  ( 18 هحفص 38 . ، 3 دلج یبلح ، هریس  ( 17 داد . رارق  رَْبیَخ  يوس  هب 

سنا سنا ال  ام  و  دیوگیم : نینچ  دوخ  فورعم  هدیـصق  رد  هتـشگ و  رثأتم  تخـس  رفن ، ود  نیا  رارف  تشذگرـس  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  ( 19
نانآ اریز  درک ، مهاوخن  شومارف  ار  رفن  ود  نیا  تشذگرـس  زگره  منک ، شومارف  ار  زیچ  همه  رگا  املع . دق  رفلا ، امهرف و  امدقت و  نیذللا 

بیرخت ات  بصغ  زا  www.Ghaemiyeh.comكَدَف ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


،2 دلج يربط ، خیرات  ( 20 دندومن . رارف  هدرک  نمشد  هب  تشپ  تسا ، مارح  نمشد  زا  رارف  دنتـسنادیم  هکنیا  اب  هتفرگ و  تسد  هب  ریـشمش 
خیرات ( 22 هحفص 349 . دلج 3 ، ماشه ، نبا  خیرات  هحفص 43  دلج 2 ، یبلح ، هریس  هحفص 120  دلج 9 ، نایبلا ، عمجم  ( 21 هحفص 300 .

(24 هحفص 23 و22 . دلج 5 ، يراخب ، حیحص  هحفص 195  دلج 5 ، ملسم ، حیحـص  ( 23 رمع . رکبوبا و  لواـطتف  دـسیونیم : نینچ  يربط 
، دیفم خیش  داشرا ، ( 26 هحفص 46 . دلج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 25 هحفص 349 . دلج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  هحفص 94  دلج 2 ، يربط  خیرات 
(29 هحفص 270 . ات  هحفص 240  زا  دلج 2 ، تیدبا ، غورف  باتک  هب  دوش  هعجارم  ( 28 هحفص 21 . دلج 21 ، راونألاراحب ، ( 27 هحفص 59 .
(32 هحفص 256 . دلج 3 ، كولملا ، ممالا و  خـیرات  ( 31 هحفص 238 . دلج 4 ، نادلبلا ، مجعم  ( 30 هحفص 120 . دلج 7 ، ملـسم ، حیحص 
، متشه تسیب و  ءزج  دلج 19 ، نازیملا ، ریسفت  ( 34 هیآ 6 و 7 . رـشح ، هکرابم  هروس  ( 33 هحفص 174 . هرامش 64 ، جح ، تاقیم  همانلصف 

ریسفت ( 35 هحفص 15 . یماما  هیقف  نسح  دّیـس  جاح  هَّللا  هیآ  ترـضح  سمخ ، باتک  هب  دوش  هعجارم  هحفص 353 و  رشح ، هکرابم  هروس 
دلج 19، نازیملا  ریـسفت  هحفص 260 ، دـلج 9 ، نایبلا  عمجم  ( 36 هحفـص 261 . دـلج 9 ، ناـیبلا ، عمجم  هحفـص 362  دـلج 19 ، نازیملا ،

هَّللا تیآ  كَدَـف »  » باتک یقرواپ  ( 38 همان 45 . لیذ  هحفص 210 ، دلج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرـش  رد  دـیدحلا ، یبا  نبا  ( 37 هحفص 361 .
هحفص دلج 29 ، راونألاراحب ، ثیدح 2965 و 2966  هحفص 141 ، دلج 3 ، دوادیبا ، ننـس  ( 39 هحفـص 70 . ینیوزق ، نسح  دمحم  دیس 

نیا هحفص 38 ، دلج 4 ، نادـلبلا ، مجعم  ( 41 هحفص 151 . دلج 5 ، ملسم ، حیحـص  ( 40 هحفـص 709 . دـلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوـع   348
رد لماک  تروص  هب  تمسق  نیا  هحفص 256 ، دلج 3 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  ( 42 تسا . هدمآ  ثحب  لّوا  رد  لماک  تروص  هب  تمـسق 

رابخا نویع  ( 45 هحفص 211 . دلج 3 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ( 44 هحفص 391 . یفطـصملا ، بلق  ۀجهب  همطاف  ( 43 تسا . هدمآ  ثحب  لّوأ 
هحفص 273. دلج 5 ، روثنملا ، رّدلا  ( 46 هحفص 141 . یلاوعلا ، كَدَف و  هحفص 223  دلج 25 ، راونألاراحب ، هحفص 211  دلج 12 ، اضرلا ،
هب ( 50 هحفص 158 . دـلج 2 ، لامعألا ، زنک  ( 49 هحفص 228 . دلج 2 ، لادـتعإلا ، نازیم  ( 48 هحفص 490 . دـلج 7 ، یمثیه ، عمجم ، ( 47
 / دلج 11 مولعلا ، ملاوع  هحفص 22  دلج 21 ، راونألاراحب ، هحفص 100  يرولا ، مالعا  هحفص 136 51 ) دـلج 3 ، هسمخلا ، لئاضف  زا  لقن 

ۀیاغ هحفص 415  دـلج 2 ، ناهرب ، هحفص 287  دلج 2 ، یِشاَّیَع ، ریـسفت  هحفص 119 و120  دـلج 29 ، راونألاراحب ، ( 52 هحفص 615 . ، 2
هحفص 119 و120 دلج 29 ، راونألاراحب ، ( 53 18 و 17 .)  ) ثیدح هحفص 617  دلج 11/2 ؛ مولعلا ، ملاوع  زا  لقن  هب  هحفص 323  مارملا ،

هحفص دـلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  زا  لقن  هب  هحفـص 323  مارملا ، ۀیاغ  هحفص 415  دلج 2 ، ناهرب ، هحفص 287  دلج 2 ، یِشاَّیَع ، ریـسفت 
دلج 1، حئارجلا ، جـئارخلا و  ( 56 هحفص 123 . دـلج 29 ، راونألاراحب ، ( 55 هحفص 101 . دوعسلا ، دعـس  ( 54 و 17 .)  18  ) ثیدح  617
(59 هحفـص 350 . دـلج 2 ، راحبلا ، ۀنیفـس  ( 58 هحفـص 278 . یلاوعلا ، كَدَـف و  ( 57 هحفـص 114 . دـلج 29 ، راـحبلا ، هنع  هحفص 112 

جاجتحا ( 61 هحفـص 279 . یلاوعلا ، كَدَـف و   371 هحفص 382 ، دـلج 3 ، ءارهزلا ، صئاصخ  ( 60 هحفـص 348 . دـلج 30 ، راونألاراحب ،
هحفـص یلاوعلا ، كَدَف و  هحفص 751  دـلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  هحفص 127  دـلج 29 ، راونالاراحب ، هنع  هحفص 119  دلج 1 ، یسربط ،

كَدَـف و هحفـص 423  دـلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوـع  هحفـص 192  دـلج 29 ، راونـالا ، راـحب  هنع  هحفـص 185 ، دـیفم ، صاصتخا  ( 62 . 257
هحفـص 278، یلاوعلا ، كَدَف و  هحفص 635   2 دـلج 11 /  مولعلا ، ملاوع  هحفص 194  دـلج 29  راونالاراحب ، ( 63 هحفص 260 . یلاوعلا ،
هحفص 194 دلج 29 ، راونألاراحب ، هحفص 178  صاصتخا ، ( 64 دش . دهاوخ  هداد  يرتشیب  حیضوت  يدعب  ياهثحب  رد  متفه  مشـش و  لیلد 

یکی فینح  نب  نامثع  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  همان  هحفص 967 ، مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  ( 65 هحفص 650 . دلج 11/2 ، ملاوع ،
ُثِّرَُون ثیدـح ال  ضقن   » ثحب رد  بلطم  نیا  ( 66 هحفص 77 . دلج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  همان 45 ،)  ) شنارادنامرف زا 

ردلا ( 68 نادلبلا . عمجم  هحفص 780  ، 11/2 دلج ، مولعلا ، ملاوع  هحفص 196  دلج 7 ، ریدغلا ، ( 67 تسا . هدـش  نایب  لصفم  افلخ » طسوت 
هحفص نادلبلا ، حوتف  ( 71 نایبلا . فشکلا و  ( 70 هحفص 157 . دلج 2 ، محر ، هلـص  باب  لامعلا ، زنک  ( 69 هحفص 117 . دلج 4 ، روثنملا ،
هحفص دلج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 73 هحفص 216 . دلج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 72 هحفص 240 . دلج 4 ، نادلبلا ، مجعم   46

دلج 3، نادـلبلا ، مجعم  ( 76 هحفص 200 . دلج 2 ، بهذـلا ، جورم  ( 75 هحفص 400 . دلج 13 ، یبلح ، هریـس  ( 74 هحفـص 268 . 284 و 
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رفعج داتسا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  یگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  باتک  زا  هدافتـسا  اب   ) هحفص 160 دلج 2 ، ءافولا ، ءافو  ( 77 هحفص 378 .
دلج 21، راونالاراحب ، ( 79 ینیوزق . نسح  دمحم  دیـس  هَّللا  تیآ  زا  كَدَف »  » باتک همدـقم  ( 78 هحفص 296 ). یلا  هحفص 292  یناحبس ،
هب دینـش  ار  رکبوبا  تفـالخ  ربخ  یتقو  نایفـسوبا  ( 80 لـبق . لاؤس  هب  دوـش  هعجارم  هحفص 615 و  دـلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  هحفص 22 

مالـسلاهیلع و یلع  ترـضح  هناخ  هب  دمآ و  هنیدـم  هب  هکم  زا  یلمع  مادـقا  ناونع  هب  و  راکچ !؟ لیـضف  یبا  اب  ار  ام  تفگ : ضارتعا  ناونع 
مامز دـیزیخرب و  منکیم  رپ  هدایپ  هراوس و  اب  ار  هنیدـم  نم  تفگ : درک و  توعد  رکبوبا  هیلع  هناحلـسم  مایق  يارب  ار  ود  ره  تفر و  ساـبع 

هوـشر ار  لوـپ  نیا  هدوـب و  هتکن  نـیا  هجوـتم  یناـسک  دـنچ  ره  ( 82 هحفـص 202 . دـلج 3 ، يربط ، خـیرات  ( 81 دـیریگ . تسدـب  ار  روما 
وا هناخ  رد  هب  ار  يدع » ینب   » نانز زا  یکی  هیمهـس  تباث » نب  دیز  : » تسا هدـمآ  خـیرات  رد  دـندزیم . زابرـس  نآ  نتفرگ  زا  دنتـسنادیم و 
رد وناب  نآ  تسا . هدرک  میـسقت  راصنا  نانز  ناـیم  هفیلخ  هک  تسا  ياهیمهـس  تفگ : دـیز  تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ : یمارگ  يوناـب  نآ  دروآ ،

(84 هحفص 400 . دلج 3 ، یبلح ، هریـس  ( 83 مریذـپیمن . وا  زا  يزیچ  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیهدیم ، هوشر  منید  دـیرخ  يارب  تفگ : باوج 
َو هیآ 41 : لافنا ، هکراـبم  هروس  ( 85 هحفص 194 . دلج 29 ، راونالاراحب ، هحفص 122  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  دلج  خیراوتلا ، خسان 

یلع ترضح  یگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  باتک  زا  هدافتـسا  اب  ( 86 یبْرُْقلا . يذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  هَّلل  َّنِإَف  ٍءیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اّمنِإ  اوُمَلْعا 
قوقح زا  كَدَف  دندومرف : ترـضح  كَدَف ، بصغ  كَدَـف و  دروم  رد  یتاحیـضوت  زا  دـعب  هتبلا  ( 87 یلا 275 . هحفص 265  مالـسلا ، هیلع 
هحفص دلج 2 ، ارهزلا ، ۀمطاف  مولعلا  ملاوع  هحفص 156  دلج 48 ، راونألاراحب ، هحفص 543  دلج 1 ، یفاک ، ( 88 دشابیم . ام  هدش  بصغ 
فشک ( 89 دنداد . ار  باوج  نیا  هباشم  یباوج  دیشرلا  نوراه  باوج  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رگید  یتیاور  رد  773 و 
یگدنز رد  قیمع  یشهوژپ  ( 91 هحفص 216 . دلج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 90 هحفص 124 . سوواط ، نب  دّیس  هجحملا ،

هحفص دلج 29 ، راونألاراحب ، هحفص 190  دلج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 93 متفه . لـصف  هب  دوش  هعجارم  ( 92 هحفص 265 . مالـسلا ، هیلع  یلع 
دلج 29، راونألاراحب ، هحفص 94 ، دلج 1 ، جاجتحا  ( 94 هحفص 762 . دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  هحفص 91 ) دلج 8 ، رجح ، عبط  ، ) 124

هحفص دلج 29 ، راونألاراحب ، هحفص 92  جاجتحا ، ( 95 هحفص 752 . دـلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  رجح ) هحفص 94  دلج 8 ،  ) هحفص 127
رارقا قبط  ( 97 هحفص 101 . ءزج 16 ، دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ( 96 هحفص 752 . دـلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع   27 ثیدح  127

هحفص 777 و 778، دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 99 هحفص 635 . دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 98 دش . لقن  هک  جاجتحا  تیاور  رد  رکبابا 
هحفص 751. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  هحفص 127  دلج 29 ، راونألاراحب ، هحفص 92  جاجتحا ، ( 100 هحفص 248 . فئارطلا ، زا : لقن  هب 

حیحص ( 103 هحفص 616 . دلج 11 ، لاّمُعلا ، زنک  هحفص 102  دلج 9 ، یمثیهلا ، عمجم  ( 102 هیآ 3 . ءزج 27 ، مجن ، هکرابم  هروس  ( 101
، یمثیه عمجم  هحفص 321  دلج 14 ، دادغب ، خـیرات  و 119  هحفص 124  دلج 3 ، نیحیحصلا ، كردتـسم  هحفص 298  دلج 2 ، يذمرت ،
هحفـص 83. یبقعلا ، رئاخذ  هحفص 603  دلج 11 ، لامعلازنک ، هحفص 134  دلج 3 ، نیحیحصلا ، كردتـسم  ( 104 هحفص 235 . دلج 7 ،

باـتک هب  دوش  هعجارم  ( 107 هحفـص 82 . یبقعلا ، رئاخذ  هحفـص 81  یمزراوخ ، بقانم  ( 106 هحفص 113 . دلج 5 ، دمحا ، دنـسم  ( 105
لئالد ( 109 دـهاشلا . عم  نیمیلا  یف  ءاج  ام  باب 13 ، هحفص 627  دلج 3 ، يذمرت ، ننس  ( 108 یلا 307 . هحفـص 300  یلاوعلا ، كَدَف و 

رب مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  یمالغ  حابر ، ناراوگرزب ، نیا  رب  هوـالع  ( 110 هحفص 70 . دلج 3 ، رّفظم ، همّالع  قدـصلا 
هروس ( 111 حـئارجلا . جـئارخلا و  زا : لـقن  هب  هحفـص 278 ، یلاوعلا ، كَدَـف و  داد . تداهـش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياـعدا  تحص 
هحفص دـلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوـع  رجح ) هحفص 102 ط  دلج 8 ،  ) هحفص 194 دـلج 29 ، راونألاراحب ، ( 112 هیآ 227 . ءارعـش ، هکرابم 

، ملسم حیحص  هحفص 42  دلج 4 ، و  هحفص 82 ، دلج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 114 هحفص 411 . دلج 5 ، شریـسفت ، رد  یبطرق  ( 113 . 635
هکرابم هروس  ( 116 ات 637 . تاحفص 630   2 دـلج 11 /  مولعلا ، ملاوع  ( 115 هحفص 40 . دلج 3 ، قدـصلا ، لئالد  هحفص 153  دلج 5 ،

هحفص دلج 9 ، نازیملا ، ریسفت  هب  دوش  هعجارم  و  هیآ 75 ، لافنا ، هکرابم  هروس  ( 118 هیآ 5 و 6 . میرم ، هکرابم  هروس  ( 117 هیآ 16 . لمن ،
هیآ 67 و ماعنا ، هکرابم  هروس  زا  سابتقا  لّوا  تمسق  ( 121 هیآ 180 . هرقب ، هکرابم  هروس  ( 120 هیآ 11 . ءاسن ، هکرابم  هروس  ( 119 . 190
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تروص هب  باتک  مجنپ  لصف  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  ( 122 دشابیم . هیآ 39  دوه ، هکرابم  هروس  زا  ساـبتقا  ریخا  تمـسق 
هروس دلج 15  نازیملا ، ریـسفت  ( 125 هیآ 79 . ءایبنا ، هکراـبم  هروس  ( 124 هیآ 16 . لـمن ، هکراـبم  هروس  ( 123 تسا . هدـش  هدروآ  لماک 
ریسفت یلا 714  هحفص 712  دلج 11/2  مولعلا  ملاوع  هب  دوش  هعجارم  ( 127 هیآ 5 و 6 . میرم ، هکرابم  هروس  ( 126 هیآ 16 . لمن ، هکرابم 

دلج ریدغلا ، ( 129 هحفص 444 . یلا  هحفص 438  زا  یلاوعلا  كَدَف و  باتک  هب  دوش  هعجارم  ( 128 یلا 18 . هحفص 10  دلج 14 ، نازیملا ،
هحفص دلج 3 ، دواد ، یبا  ننس  ( 131 هحفص 718 . ، 11/2 مولعلا ، ملاوع  ( 130 هحفص 652 . ریدغلا ، زا  عماج  ياهدیزگرب  هحفص 193  ، 7

هب دوش  هعجارم  ( 133 هحفص 54 . دلج 3 ، قدصلا ، لئالد  ( 132 ثیدح 10960 . هحفص 371 ، دلج 4 ، لامعلا ، زنک  ثیدح 2973  ، 144
رد نوعرف  رابرد  ِلاجر  یـسوم ، يا   » یـسوم هصق  هیآ 20 ، صـصق ، هکرابم  هروس  ( 134 هحفص 240 . ات  هحفص 198  زا  دلج 6 ، ریدغلا ،
دلج جاجتحا ، ( 135 متـسه ». هاوخ  ریخ  وت  هرابرد  نم  وش و  جراخ  رهـش  زا  يدوز  هب  دنناسرب ، لتق  هب  ار  وت  هک  دـننکیم  تروشم  وت  راک 

هحفص عیارـشلا ، للع  زا  لقن  هب  هحفص 753 و 754 ، ، 11/2 مولعلا ، ملاوع  هحفص 94  میدق ، پاچ  دلج 8 ، راونألاراحب ، هحفص 119  ، 1
دراد يوـق  رایـسب  هظفاـح  هـک  ار  یـسک  ظـفحا  ( 137 هحفـص 72 . مالـسلا ، اـهیلع  ارهز  ترــضح  شخب  خـیراوتلا ، بـختنم  ( 136 . 763

یف هیاعّرلا  باـتک  هب  دوش  هعجارم  ( 138 دنکیم . لمع  قیقد  رایـسب  تایاور  طبـض  تبث و  رد  هک  دنیوگ  ار  يوار  نآ  طبـضا ، دنیوگیم ،
هحفص 82 رد  هحفص 85 و  دلج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 139 هحفص 103 و 88 . هحفص 115 و  یناث ، دیهش  هیارّدلا ، ملع 
ار نآرق  دوشیم  ربخ  نیا  اـب  اـیآ  لاؤس : هب  دوش  هعجارم  ( 140 هدحو . رکبوبا  الا  ثرالا  ءافتنا  ُثیدـح  وری  مل  ّهنا  روهـشملا  و  دـسیونیم :

ۀمطاف زا  لقن  هب  لّوأ  باب  مجنپ ، لصف  مراهچ ، ههبش  رد  قعاوص  رد  رجح  نبا  هحفص 488 و  دلج 12 ، لامعلا ، زنک  ( 141 دز ؟ صیصخت 
حتف هحفص 56  دـلج 5 ، تاقبط ، ( 143 هحفص 85 . ءزج 16 ، دلج 4 ، هغالبلا ، جـهن  حرـش  ( 142 هحفـص 426 . یفطـصملا ، بلق  ۀجهب 

6 دلج هحفص 23 ، دلج 5  هحفص 43 ، دلج 4  يراخب ، حیحـص  هحفص 152  دلج 5  ملسم ، حیحـص  ( 144 هحفص 142 . دلج 6 ، يرابلا ،
رد ( 145 هحفص 576 . دـلج 14 ، نانح ، نبا  حیحـص  هحفص 222  دلج 16 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  هحفص 147  دـلج 8  هحفص 191 ،

« اُولَجعَت َيا ال  اوُِدئَِّتا   » يراخب حیحص  رد  ( 146 دعس . نمحرلادبع و  ریبز ، هحلط ، دناهدش : هدرب  مان  نینچ  رفن  راهچ  نیا  تایاور  زا  یضعب 
(148 توافت . یکدنا  اب  تیاور  نیا  هباشم  هحفص 147 ، دلج 8 ، يراخب ، حیحص  هحفص 152  دلج 5 ، ملسم ، حیحص  ( 147 تسا . هدمآ 
هحفص 768. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  همالسا ، رّخأت  و  نیعست ، يدحا و  وأ  نیتنثا  ۀنس  یّفوت  یندملا ، دیعس  وه  يرصنلا ، سوا  نب  کلام 
هحفص 293. هبطخ ، حرش  هحفص 255 ؛ دلج 6 ، يراخبلا ، حرش  یف  يرابلا  حتف  ( 150 هحفص 194 . دلج 7  ریدـغلا  هب  دوش  هعجارم  ( 149

ّینا َلاق : عفار ، ِیبا  نع  هللا ، همحر  یـسربطلا  خیـشلا  يور  هحفص 88 ، دلج 1 ، جاجتحا ، ( 152 هحفص 69 . دـلج 29 ، راونألاراحب ، ( 151
ُریـصقلا مکیفکی  رکبوبا : َلاقف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یبّنلا  ِثاریم  یف  نامـصتخی  ناعفادـتی و  ساـبعلا  ّیلع و  علط  ذا  رکب  یبا  َدـنِع 

نیأف رکبوبا : َلاقف  هتکََرت  َنیب  ینیب و  ٌّیلع  َلاح  دـق  ُُهثراو و  یّبنلا و  ٌّمَع  اَنَا  سابعلا  َلاقف  سابعلا ، لیوطلاب  ًاـیلع و  ِریـصقلاب  ینعی  لـیوطلا - 
یّیِـصَو و ُنوکَی  ِینرِزاؤی و  مکیا  : » َلاـقف مهدـحا  تنا  بلطملادـبع و  ینب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یبّنلا  َعَمَج  نیح  ساـبع  اـی  َتنک 

ِیف كدـعقا  اـمف  ساـبعلا : لاـقف  کلذـک » تنا  : » یّبنلا لاـقف  یلع !؟ ـالا  اـهنع  متمجحاـف  ِینیَد » یـضقَی  ِیتادِـع و  ُزجُنی  ِیلهأ  ِیف  ِیتَفیلَخ 
ریسفت  ) یلا 24 تایآ 21  هکراـبم ص ، هروس  ( 153 بلطملادبع . ینب  ای  ینورذعا  رکبوبا : لاقف  هیَلَع ؟ َتْرَّمََأت  َو  ُهَْتمَّدَـقَت  اذـه !؟ کسلجم 

یلاوعلا كَدَف و  هحفص 293  دلج 10 ، راونألاراحب ، ( 154 هحفـص 506 ). ءایبنا ، هکرابم  هروس  دلج 13 ، هحفص 267 و  دلج 19 ، هنومن ،
دلج 4، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( 156 هحفص 85 . ءزج 16 ، دلج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( 155 هحفص 178 .

هحفص دیدج  پاچ  رد  هحفص 117 و  یـسراف ، همجرت  رد  هحفص 150 و  سیق ، نب  میلس  دّمحم ، لآ  رارـسا  ( 157 هحفص 83 . ءزج 16 ،
، رمخ میرحت  باب  هبرشا ، باتک  ملسم ، حیحص  رمخ  هیآ  لیذ  هدئام ، هکرابم  هروس  ریسفت ، باتک  يراخب ، حیحص  ( 158 ثیدح 15 .  361
هحفص 24 دلج 7 ، شریسفت ، رد  يربط ، هحفص 181 و 228  دلج 3 ، شدنـسم ، رد  دمحا  هحفص 321  دلج 2 ، روثنملاّرُد ، رد  یطویـس  و 

هحفص دلج 7 ، ریدـغلا ، زا  لقن  هب  هحفص 94 و 93 ، دلج 2 ، شریـسفت ، رد  ریثک  نبا  هحفص 290 و 286  دلج 8 ، يربک ، ننـس  رد  یقهیب 
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دلج دمحا ، دنسم  ( 162 هحفص 39 . همامالا ،، لئالد  ( 161 هیآ 214 . ءارعـش ، هکرابم  هروس  ( 160 هیآ 3 . مجن ، هکراـبم  هروس  ( 159 . 99
هب هلالک  ( 163 هحفص 421 . یلاوعلا ، كَدَف و  هحفص 283 ، دلج 3 ، يذمرت ، ننس  هحفص 909 ، دلج 2 ، هجام ، نبا  ننس  هحفص 225 ، ، 4
وا زا  وا ، نارهاوخ  ناردارب و  ینعی  مود  هقبط  زا  دـشاب و  هتـشادن  یثراو  دـنزرف ، رداـم و  ردـپ و  ینعی  لوا  هقبط  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یتّیم 

حرش هحفص 233  دلج 7 ، يربک ، ننس  ( 164 هیآ 12 . ءاسن ، هکرابم  هروس  هحفص 376 . دلج 3  هنومن  ریـسفت  هب  دوش  هعجارم  دنربب . ثرا 
، ریدغلا زا  عماج  ياهدـیزگرب  هب  دوش  هعجارم  ( 166 هحفص 408 . دلج 2 ، هیمالسالا ، تاحوتف  ( 165 هحفص 15 . دلج 12 ، هغالبلا ، جـهن 

هحفص رمع ، نعاطم  هحفـص 1287 و  رکبوبا ، نعاطم  باتک : یعوضوم  تسرهف   ) یعیفـش نسح  دّمحم  همجرت ، صیخلت و  ینیما ، همّالع 
كَدَف و ( 167 تسا .) هدرک  لـقن  ّتنـس  لـها  بتک  زا  ار  یمالـسا  ماـکحا  هب  رمع  رکبوبا و  لـهج  زا  دروـم  ینیما 22  همّـالع  هک   1298

یلع كردتسم  ( 169 هحفـص 420 . یلاوعلا ، كَدَف و  یلا 5  هحفص 2  دلج 1 ، ظاّفحلا ، ةرکذـت  ( 168 یلا 494 . هحفص 491  یلاوعلا ،
، مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هریس  نایاوشیپ ، هریـس  هب  دوش  هعجارم  هحفص 7 . دلج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  هحفص 110  دلج 1 ، نیحیحصلا ،
هیآ 53. بازحا ، هکرابم  هروس  ( 172 هیآ 95 . ءاسن ، هکرابم  هروس  ( 171 هحفص 392 . دلج 29 ، راونألاراحب ، ( 170 ات 324 . هحفص 322 
دلج 3، ءارهزلا ، صئاصخ  یف  نیعبرا  یطخ ، باتک  زا  لقن  هب  هحفص 478 ، یلاوعلا ، كَدَف و  ( 174 هیآ 50 . بازحا ، هکرابم  هروس  ( 173
هحفص 82 دلج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 175 هحفص 17 . جاجتحا ، هحفص 400  دـلج 47 ، راونألاراحب ، رد  تیاور  نیا  هباشم  هحفص 423 و 
دلج 11/2، مولعلا ، ملاوع  ( 177 هحفص 83 و 84 . ءزج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 176 هحفص 71 . دلج 5 ، ملسم ، حیحص 

حیحص ( 180 و 82 . هحفص 81  ءزج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ( 179 هحفص 194 . دلج 7 ، ریدـغلا ، ( 178 هحفص 644 .
« رمع نامز  رد  سابع  یلع و  ترـضح  هعزاـنم  : » ثحب هب  دوش  هعجارم  هحفص 152  دلج 5 ، ملسم ، حیحص  هحفص 147  دلج 8 ، يراخب ،
ثیدح 3 هحفص 125 ، مهدزناپ ، سلجم  دیفم ، خیـش  یلاما  ( 182 هحفص 83 و 84 . ءزج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( 181
، میرحت هکرابم  هروس  ( 183 هحفص 768 . دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  رجح ) عبط  هحفص 373  دلج 8 ،  ) هحفص 483 دلج 31 ، راونألاراحب ،
هب هحفص 256  حاضیالا ، ( 185 هحفص 769 . مولعلا 11/2 ، ملاوع  زا  لقن  هب  هحفص 478 ، دلج 1 ، همغلا ، فشک  ( 184 ءزج 28 . هیآ 10 ،

هحفص 9 دلج 2 ، ییاهب ، لماک  باتک  رد  ( 187 هحفص 769 . دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 186 هحفص 770 . ، 11/2 مولعلا ، ملاوع  زا  لقن 
ۀمالظ زیزعلادـبع  نب  رمع  ّدر  اـم  اذـه  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مِسب  درک : ادـتبا  تساوخ و  ذـغاک  تاود و  زیزعلادـبع ، نب  رمع  هدـمآ : نینچ 
هتفرگ ملظ  هب  هک  ار  كَدَف » ، » رقابلا یلع  نب  دّمحم  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  داد  زاب  درک و  در  هچنآ  تسا  نیا  كَدَـف . رقابلا  یلع  نب  دّـمحم 

دـلج 7، هللا ، همحر  ینیما  همّالع  ریدـغلا ، ( 188 دـندرک . ملظ  همطاـف  رب  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  هک  دـش  فرتـعم  درک و  میلـست  دـندوب و 
دلج راونألاراحب ، ( 191 هحفص 43 . دلج 12 ، ءالبّنلا ، مالعا  دّیس  ( 190 هحفص 147 . دلج 4 ، بهذلا ، جورم  ( 189 یلا 197 . هحفص 194 

، ءارسا هکرابم  هروس  ( 194 هحفـص 227 و 228 . یلاوعلا ، كَدَف و  ( 193 هحفص 579 . دلج 3 ، قدـصلا ، لئالد  ( 192 هحفص 210 . ، 29
بلاطیبا نب  یلع  مامالا  ( 197 ات 248 . هحفص 251  فئارطلا ، ( 196 یلاوع » هناگتفه ، ياهغاب   » مشش لصف  هب  دوش  هعجارم  ( 195 هیآ 26 .

بلق ۀجهب  ۀمطاف  ات 63 و  هحفص 59  ینیلک ، موحرم  یفاک  هضور  زا  لقن  هب  هحفص 734  ینادمه ، ینامحر  هَّللا  تیآ  فیلأت  مالسلا ، هیلع 
هحفص 765. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 198 هحفص 552 . مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  لد  ینامداش  هحفص 415 و  یفطصملا ،

یبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ( 200 هحفص 130 . دـلج 3 ، یفاـشلا ، صیخلت  زا  لـقن  هب  هحفـص 413  یفطـصملا ، بلق  ۀجهب  ۀـمطاف  ( 199
دلج یفاشلا ، صیخلت  زا  لقن  هب  هحفص 416  یفطصملا ، بلق  ۀجهب  ۀمطاف  ( 201 هحفص 278 .) دلج 16 ،  ) هحفص 103 ءزج 16 ، دیدحلا ،
دلج راونألاراحب ، هحفص 251  فئارطلا ، زا  هحفص 155  عیارـشلا ، للع  زا  هحفص 766  دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 202 هحفص 157 . ، 1

هحفص عیارـشلا ، للع  زا  هحفص 766  دـلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 204 هحفص 766 . دـلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 203 هحفص 396 . ، 29
، راونألاراحب هحفص 178  صاصتخا ، ( 205 هحفص 494 . همغلا ، فشک  هحفص 395  دلج 29 ، راونألاراحب ، هحفص 251  فئارطلا ، زا   154

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 207 هحفص 362 . دلج 3 ، هّیبلح ، هریس  ( 206 هحفص 650 . دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  هحفص 189  دلج 29 ،
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هحفص دلج 5 ، ملسم ، حیحص  ( 209 تسا . هدمآ  ههجو )  ) ملسم حیحـص  باتک  رد  ( 208 101 و 274 . تاحفص 87 ، ءزج 16 ، دیدحلا ،
، ۀیاهنلا ۀیادبلا و  ( 211 ضئارفلا . باتک  هحفص 3 ، دلج 8  هحفص 82 و  دلج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 210 ُثِّرَُون .) ال  یبّنلا : لوق  باب   ) 154

نبا ( 213 دّمحم . تنب  ۀـمطاف  ءافلا ، باب  هحفص 123 و 124 ، دلج 4 ، ءاسّنلا ، مالعا  ( 212 ُثِّرَُون . ال  لاق : ّهنا  باـب  هحفص 306  دلج 5 ،
پاچ 1382، لاس  رصم  مّوس  پاچ  هحفص 13  دلج 1 ، ۀسایـسلا ، ۀمامإلا و  مان  هب  دوخ  باتک  رد  يرجه ، لاس 276  یفوتم  يرونید ، هبیتق 
رد دوصقملادـبع  حاتفلادـبع  تسا و  هدـش  فذـح  تمـسق  نیا  یبرع  ياهروشک  ریخا  ياهپاچ  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  هتبلا 

كَدَف و هحفص 74 ، دلج 1 ، ۀینامعّنلا ، راونا  ( 214 تسا . هدرک  رکذ  ار  تاقالم  نیا  هحفص 192  دلج 1 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  مامإلا  باتک 
هیلع هَّللا  ۀـمحر  یناهجریم  همالع  ( 216 هحفـص 613 . یلاوعلا ، كَدَف و  هحفص 332  دلج 21 ، راونألاراحب ، ( 215 هحفص 599 . یلاوعلا ،

دلج 52، راونألاراحب ، ( 217 تسا . هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  تنس  لها  ءاملع  باتک  زا 32  هحفص 205 و 206  همصاعلا » ۀنج   » باتک رد 
نیلوا ار  لمع  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رگید ، تیاور  رد  و  هحفص 245 ، دلج 2 ، زجاعملا ، ۀنیدم  هحفص 11  دلج 53 ، هحفص 386 و 
كَدَف ( 219 هحفص 209 . دلج 2 ، يربط ، خیرات  هحفص 241  دلج 5 ، نادلبلا ، مجعم  ( 218 دنرامـشیم . هجرف  هَّللا  لّجع  نامز  ماما  مادقا 

هحفص هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  ( 221 هحفص 352 . دلج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  هحفص 560  دلج 4 ، یفاک ، ( 220 هحفص 62 . یلاوعلا ، و 
هحفص 297 دلج 22 ، هحفص 109 و  دلج 16 ، راونألاراحب ، هحفص 441  دلج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 222 هحص 55 . یلاوعلا ، كَدَف و   162

هحفص دلج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 223 هحفص 247 . دلج 1 ، سواط ، نب  دّیـس  فئارطلا ، هحفص 578  دلج 3 ، رّفظم ، ماما  قدـصلا ، لئالد 
لوصا ( 225 یهت . نایم  يودک  طفس : کچوک ، هزوک  قُح : ( 224 هحفص 29 . دلج 4 ، يربک ، ننس  هحفص 54  دلج 5 ، ملسم ، حیحص   82

كَدَـف و باتک  زا  صیخلت  همجرت و  لـصف  نیا  هحفص 185 . دلج 100 ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ( 226 هحفص 47 . دلج 7 ، یفاک ،
(228 كَدَف . هفیقـس و  باتک  زا  ( 227 دشابیم . ات 74  تاحفص 37  یلالج ، ینیسح  رقاب  دمحم  دیـس  فیلأت  ۀعبـسلا  طئاوحلا  وا  یلاوعلا 

یلاجر حالطصا  کی  دنس ، لیوحت  ( 230 هحفص 140 . دلج 3  یفاشلا  صیخلت  ( 229 هحفص 210 . دلج 16  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن 
ۀیآ مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  حرـش  باتک  هب  دوش  هعجارم  دشاب  هدرک  تیاور  ار  ربخ  قیرط  دـنچ  ای  ود  زا  رفن  کی  ینعی  تسا 

ج ، ) دیدج پاچ  دلج 29 ص 215  راونألاراحب  رد  یسلجم  موحرم  ( 231 ات 23 . هحفص 17  دلج 1 ، یناجنز ، ینیسح  نیّدلا  ّزع  دّیس  هَّللا 
رکف تسا و  هدش  رداص  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نانز ، يوناب  هیحان  زا  هک  ار  اویـش  هبطخ  نیا  دـسیونیم : یناپمک ) پاچ  ص 114   8
دوخ حرش  مینکیم و  حرش  میهدیم و  حیضوت  تسا ، هدش  ناشیا  تریح  تهب و  بجوم  هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  رونخس  زّربم و  نابیطخ 
لیذ رد  یسلجم  همالع  ( 232 تشاد . میهاوخ  هراشا  زین  رگید  تایاور  هب  موزل  تروص  رد  میهدیم و  رارق  جاجتحا »  » تیاور ياـنبم  رب  ار 

طولخم نآ  اب  ار  دـساف  ياهفدـه  ایر و  هدومن و  صلاخ  دـنوادخ  يارب  ار  لامعا  همه  هک  تسا  نآ  صـالخا  زا  دوصقم  دـیوگ : هملک  نیا 
هتشاد نیقی  هک  یـسک  اریز  تسا -  نیمه  دیحوت  هملک  لیوأت  و  دیوجن -  لّسوت  لاعتم  دنوادخ  ریغ  هب  شیاهراک  زا  کی  چیه  رد  دنکن و 

ار یـسک  وا  شتـسرپ  رد  هک  تسا  راوازـس  مزال و  وا  رب  تسین ، کیرـش  یـسک  اب  شاییادخ  رد  تسا و  دنوادخ  ربّدم  قلاخ و  هک  دـشاب 
. تسا هدمآ  ٌدَّمَُحم »  » هدمآ یخرب  رد  و  ٌدَّمَحُمَف »  » خـسن زا  یـضعب  رد  ( 233 دوشن . هّجوتم  وا  ریغ  هب  يراک  چـیه  رد  دـهدن و  رارق  کیرش 

لآ هکرابم  هروس  ( 235 تسا . نآرق  هب  نداد  شوگ  روظنم  هک  تسا  هدمآ  ُهُعاِمتِْسا »  » تایاور ریاس  و  جاجتحا »  » خسن زا  یـضعب  رد  ( 234
(239 هیآ 26 . لاـفنا ، هکراـبم  هروـس  ( 238 128 هـیآ : هبوـت  هکراـبم  هروـس  ( 237 . 35 رطاـف : هکراـبم  هروـس  ( 236 . 102 هـیآ : نارمع 

هروس ( 240 هریغ . هنع و  هللا  یـضر  ناملـسک  مجعلا  نم  نمآ  نم  صاـمخلا ) ضیبـلا   ) مـهب دارملا  وا  هحفص 266 ، دلج 29 ، راونالاراحب ،
.85 هیآ : نارمع  لآ  هکرابم  هروس  ( 243 . 50 هیآ : فهک  هکرابم  هروس  ( 242 هیآ 49 . هبوت : هکرابم  هروس  ( 241 . 64 هیآ : هدئام  هکرابم 

هیآ لمن : هکرابم  هروس  ( 246 هیآ 27 . میرم  هروس  زا  ساـبتقا  ( 245 تسا . هدـمآ  هیآ  رد  َنوُْغبَی »  » هک  50 هیآ : هدـئام  هکرابم  هروس  ( 244
هرقب هکرابم  هروس  ( 250 . 11 هیآ : ءاسن  هکراـبم  هروس  ( 249 . 75 هیآ : لافنا  هکراـبم  هروس  ( 248 هیآ 6 . میرم  هکراـبم  هروس  ( 247 . 16

ءاـیبنالا ال رـشاعم  نحن   ) رکبوبا یلعج  ثیدـح  باوج  میرک  نآرق  زا  هیآ  جـنپ  ندروآ  اـب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ( 251 . 180 هیآ :

بیرخت ات  بصغ  زا  www.Ghaemiyeh.comكَدَف ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 122زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


ماعنا هکرابم  هروس  زا  سابتقا  لّوأ  تمـسق  ( 252 دراد » ضراعت  نآرق  اب  ثیدـح  نیا  : » موّس لصف  هب  دوش  هعجارم  دـنیامرفیم . ار  ُثِّرَُون )
هبوت هکرابم  هروس  ( 254 . 144 هیآ : نارمع  لآ  هکرابم  هروس  ( 253 دشابیم . هیآ 39  دوه  هکرابم  هروس  زا  سابتقا  ریخا  تمسق  هیآ 67 و 

(258 دوه . هروس  تایآ 121 و 122  زا  سابتقا  ( 257 هیآ 227 . ءارعش : هکرابم  هروس  ( 256 هیآ 8 . میهاربا : هکرابم  هروس  ( 255 . 13 هیآ :
.7 هیآ : میرم  هکرابم  هروس  ( 259 تسا . یمتح  دیدش و  رادشه  هناشن  یـضام  لعف  رـس  رب  قیقحت ، فرح  دق  هیبنت ، فرح  الَا  يرا ) دق  الأ 

هروس زا  سابتقا  ( 263 هیآ 24 . ص )  ) دّمحم هکرابم  هروس  ( 262 هیآ 18 . فسوی : هکرابم  هروس  ( 261 . 16 هیآ : لمن  هکرابم  هروس  ( 260
ملظ یلوتملا  ُمَلعیـس   - 1 تسا . هدش  هفاضا  رعـش  تیب  دـنچ  نیا  بتک  زا  یـضعب  رد  ( 265 هیآ 78 . رفاغ : هکراـبم  هروس  ( 264 . 47 رمز :

ًاـضحم هب  انئِزُر  ْدَـق  و  ُبکَـس 3 -  اهل  ٍلامِْهِتب  نویعلا  هل  ُتیقب  اـم  انـشِع و  اـم  َکـیْکبَن  َفْوَس  و  ُِبلَقنَی 2 -  فوس  یَّنا  ۀـمایقلا  موی  اـنتَماح 
حور ُلیْربِج  ناک  و  ُبِذَکلا 5 -  ِقدِّصلا و  َنیح  ِساّنلا  ُقَدْصَاو  ْمِهِّلُک  هّللا  ِدابع  ُریخ  َتناف  ُبَسَّنلاو 4 -  ِقارعالا  بئارَّضلا و  ِیفاص  ُُهتَقیلخ 

زورما هک  نانآ  ُبَصَن 1 -  ِیل  ِهِیف  ًافْسَخ  َكاطبِس  َمیِس  َو  ْتَبُحَر  ام  َدَْعب  ٌدِالب  َّیَلَع  ْتَقاض  ُبِجَتُْحم 6 -  ِریَْخلا  ُّلُکَف  اَّنع  َباغف  انرئاز  سدقلا 
رب ماهدنز  ات  ردپ ، يا   - 2 دنسریم . شیوخ  لامعا  رفیک  هب  تقو  نآ  دننیبیم و  ارم  نایماح  تمایق  رد  يدوز  هب  دندرک  متس  ملظ و  نم  رب 
ام  - 3 دوشیمن . کشخ  نآ  بآ  دتـسیایمن و  زاب  کشا  ندناشف  زا  نم  نامـشچ  منایرگ ، وت  رب  هشیمه  تسه  یگدـنز  ات  میرگیم و  وت 
 - 4 میدوب . ملاع  دمآ  رس  بسَن ، بسح و  قلُخ و  قلَخ و  رد  ام  ردپ ، يا  میدوب -  ادخ  هدیزگرب  هک  یلاح  رد  میدش ، هدز  تبیصم  نادناخ 

سدقلا حور  لیئربج و  كاپ ، هتشرف  نآ  و   - 5 رتوگتـسار . همه  زا  وت  بذک ، قدص و  تقو  رد  يرتالاب و  رترب و  ادخ  ناگدنب  همه  زا  وت 
شتعسو همه  اب  ایند  وت  زا  دعب  مراوگرزب ، ردپ  يا   - 6 درب . ام  نایم  زا  ار  تکرب  ریخ و  دش و  بئاغ  ام  زا  رگید  دـمآیم  ام  ترایز  هب  هک 

هبطخ همجرت  رد  ( 266 دناهدش . هدرسفا  وت  تبیصم  هب  دنتسه  امش  هون  ود  هک  شرـسپ  ود  و  تسا ، هدش  کیرات  گنت و  همطاف  ناگدید  رب 
ارهز ترضح  هبطخ  حرش  دعب و  هب  تاحفص 476  ربمایپ » لد  ینامداش  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  : » تسا هدش  هدافتـسا  باتک  ود  زا  رتشیب 
هحفص دلج 1  ۀمغلا  فشک  ( 268 هحفص 215 . دلج 29  راونالاراحب  ( 267 یناجنز . ینیسح  نیّدلاّزع  دّیـس  هَّللا  ۀیآ  فیلأت  مالـسلا  اهیلع 

بلق ۀـجهب  ۀـمطاف  ردـقنارگ  باـتک  هب  دوـش  هعجارم  و  هحفـص 2 ، ءاضیبلا  ۀـعمللا  ( 270 هحفـص 1 . ءاضیبلا ، هرّدـلا  ( 269 و 479 .  473
(273 هحفـص 107 . لوا ، دلج  مثیم ، لخن  ( 272 جرزخ . سوا و  هلیبـق  ( 271 هحفص 387 و 388 . ینادمه ، ینامحر  هَّللا  ۀیآ  یفطـصملا ،

باـتک فلتخم  راعـشا  زا  قوف  تاـیبا  ( 275 هحفـص 400 . دـلج 1 ، مثیم ، لـخن  ( 274 ینادرم . یلع  دّـمحم  ناوـید  تـمحر ، ياـیرد  ود 
هحفص 523. تمصع ، هنیئآ  ( 277 هحفص 327 . دیریگب ، اهمشچ  يا  ( 276 تسا . هدش  باختنا  دیؤم  اضر  دیـس  جاح  تلاسر ، ياههولج 

دمآ شوخ  امش  هب  طئاح  رهش  ( 280 ینادمه . يدزیا  ریما  ياقآ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رعاش  زا  رکـشت  اب  ( 279 لدشوخ . ناوید  ( 278
رب كَدَف »  » مان فذح  يارب  تیباهو  هک  تسا  يدیدج  مسا  راوید ) ینعم  هب   ) طئاح تسا و  كَدَـف »  » رهـش يدورو  يولبات  نیا  دـیوگیم .

ار مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دلوت  لحم  ًالثم : ( 282 دیئامرف . هظحالم  باتک  نایاپ  رد  ار  اهسکع  ( 281 تسا . هداد  رارق  رهش  نیا 
هروس ( 284 باتک . مود  لصف  هب  دوش  هعجارم  هیآ 26 . لیئارسا ، ینب  هکرابم  هروس  ( 283 دناهدرازگ . هبتکم »  » ار نآ  مان  هدرک و  هناخباتک 

: ثحب موس ، لصف  هب  دوش  هعجارم  ( 286 مراهچ . لصف  هب  دوش  هعجارم  ( 285 باتک . مود  لصف  هب  دوش  هعجارم  هیآ 6 و 7 ، رشح ، هکرابم 
هـسلج لیکـشت  : » ثحب موس ، لصف  هب  دوش  هعجارم  هحفص 248 . فئارطلا ، ( 287 خـیرات » لوط  رد  افلخ  طسوت  ُثِّرَُون  ثیدـح ال  ضقن  »

نیا ( 289 هحفص 26 . دلج 2 ، یـضترم ، رفج  دّیـس  مالـسلا ، اهیلع  ءارهّزلا  ةاسأم  ( 288 نومأم » ناـمز  رد  كَدَـف  رما  رد  اـملع  يرفن  رازه 
زا یقیاقد  هبحاصم  نیح  رد  و  دوب ، كَدَف  هب  طوبرم  نآ  هقیقد   27 دیدرگ ، شخپ  هبنش 9/5/1387  هس  هاگماش  رد  هک  ياهقیقد  همانرب 65 

ار همانرب  نیا  يد  یـس  نارهت  يامیـس  شورـس  هب  هعجارم  اب  دـیناوتیم  امـش  دـیدرگ ، شخپ  كَدَـف  هب  یناریا  تأـیه  رفـس  هب  طوبرم  ملیف 
همانلصف ( 292 مود . لـصف  هب  دوـش  هعجارم  ( 291 بوشآرهـش . بقانم  زا  لـقن  هب  هحفـص 130 ، یلاوعلا ، كَدَـف و  ( 290 دـینک . تفایرد 

. يرجاهم حیسم  ياقآ  بانج  هلاقم  زا  یتمسق  هحفص 174  هرامش 64 ، جح ، تاقیم  همانلصف  ( 293 هحفص 128 . هرامش 64 ، جح ، تاقیم 
هحفص 21. هرامش 64 ، جح ، تاقیم  همانلصف  ( 294
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
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ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 
-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 

دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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