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دیشروخ هاگن  رد  باتفآ 

باتک تاصخشم 

.1381 دهع ، جرک : رـشن :  تاصخـشم  يرهاط  یـضترم  دیـشروخ / هاگن  رد  باتفآ   : روآدـیدپ مان  ناونع و  یـضترم  يرهاط ، هسانـشرس : 
 : یـسیون تسرهف  تیعـضو  لاـیر  24000-14-5763-964 لاـیر ؛  24000-14-5763-964 کــباش :  ص 142  يرهاـظ :  تاصخــشم 

[ - 141 . ] ص همانباتک :  : تشادداـی . Sunlight in the words of the sun: یسیلگناهب ع . ص . تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف 
 : ییوید يدنب  هدر  BP51/ط2آ7  هرگنک :  يدنب  هدر  تیودـهم  عوضوم :   255 جع - . ،) ) مهدزاود ماما  نسح ، نبدـمحم   : عوضوم  142

م27176-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/959

راتفگشیپ

هم يا  تیور  رهم  وچ  يدرک  ناهن  رتسگداد  باتفآ  يا  باتب ، میراـظتنا  مشچ  همه  ار  تعولط  ماـمَّتلا  ِرْدـَب  مـالَّظلا و  ِسْمَـش  یلع  ُمالّـسلا 
ِتَقَرْـشأ َجَرَخ  اذإ  مالـسلا ...« :  هیلع  اضر  ماما  هدومرف  هب  هک  نآ  تسا ؛  ناهنپ  دیـشروخ  زا  نخـس  رگمتـس  يوخ  نوچ  هریت ، دـش  ناـهج 

هدنام رود  هب  ناماک  هنشت  زا  هک  ناشوج  يراس  همشچ  زا  371 و372 ). صص قودص ، خیش  همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  ...« ) ِهِرُوِنب ُضرألا 
ياههرطق لبمـس  نآ  زا  هتفر ؛  ورف  نیتسآ  رد  هک  ییادخ  دـنمورین  ِتسد  نآ  زا  هتفخ ؛  ماین  رد  نارای  دوبن  زا  هک  نادزی  هتخآ  ریـشمش  زا   ؛

نخس يرآ ، هدنام . تشم  رد  گندخ  البرک ، نادیهش  نوخ  دیواج  هشیمه  هسامح  نآ  زا  هتخیر ؛  ورف  ادخ  ِتیـشخ  زا  هک  کشا  ماف  هرقن 
یـسک رگا  هک  ومه  تسا ... هدـش  شومارف  اههرطاخ  زا  شدای  هک  نآ  نارود ؛  مولظم  گرزب  زا  تسا ؛  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  زا 

دیرب و رایغا  زا  تسویپ  وا  هب  سکره  هک  ومه  درک . دهاوخن  ششومارف  رگید  دشچب ، شتّبحم  لالز  زا  ياهرطق  دنیبب و  ار  وا  ياهینابرهم 
رد مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نانخس  زا  هتفرگرب  . ) تسا قیفش  قیفر و  سینا و  ار  نانمؤم  هک  ومه  دید . وا  ّتبحم  يوک  رد  ار  ایند  ود  تداعس 
دای زا  ار  شزوسلد  قفـشُم و  تسود  ار ، شردارب  ار ، شردـپ  هک  یـسک  ارچ  یتسار ، هب  مالـسلا .) هیلع  اـضرلا  راـبخا  نویع  . ) ماـما فصو 

ردارب مادک  تسا !؟ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  قوقح  زا  رتنوزفا  ردـپ  نیمادـک  ّقح  رگم  دراپـسیم !؟ یـشومارف  هب  ار  شنامز  ماما  دربیمن ،
ُریغ ّانإ   : » دـیامرفیم شنایعیـش  هب  باـطخ  وا  دوخ  تسوا ؟ ياـهتبحم  اـهيزوسلد و  زا  رتشیب  یتسود  هچ  ِيزوسلد  تسوا ؟ زا  رتناـبرهم 

زا ار  ناتدای  مینکیمن و  یهاتوک  امـش  لاح  تاعارم  رد  اـم  ص598 ) ج2 ، یـسربط ، جاجتحا  «. ) ْمُکِرْکِِذل َنیِـسان  الو  ْمُِکتاعارُِمل  َنیلِمْهُم 
همه هاـگولج  تاریخ و  همه  همـشچرس  تـالامک ، همه  عـبنم  اـهتلاسر ، همه  هرمث  یتـسه ، همه  هریخذ  هک  وا -  یتـقو  مـیربیمن . رطاـخ 

یـشومارف تساور  ایآ  دنکیمن ، یهاتوک  زگره  ناملاوحا  تیاعر  رد  دربیمن و  رطاخ  زا  ار  ام  دای  هاگچـیه  تساهییابیز -  اهییوکین و 
مُکَمَلَطْـصاو ُءاوْأَّللا  ُمُکب  َلَزََنل  َِکلذ  الَولَو  دـیامرفیم ...« :  وا  مه  ناهج !؟ ِناج  نآ  زا  تلفغ  تسافو  زا  ای  نابرهم  ماـما  نآ  هب  تبـسن  اـم 

دـمآیم و دورف  امـش  رب  تخـس  ياـهالب  دوـبن ، نینچ  رگا  هللا ... ) همحر  دـیفم  خیـش  هب  هماـن  ص598  ج2 ، یـسربط ، جاجتحا  «. ) ُءادْعألا
تیانع تبیغ ، هرود  زوسناینب  ياههنتف  رد  درک و  اعد  نامیارب  دوب و  اـم  داـی  هب  هک  دوب  وا  نیا  يرآ ، دـندرکیم . دوباـن  ار  امـش  نانمـشد ،

نآ قوقح  هک  تسافج  ًاقح  تسه و  دوب و  هعیـش  یخیرات  يونعم و  تایح  رارمتـسا  هیاـپ  هک  دوب  ومه  و  تشادـن ، غیرد  اـم  زا  ار  شیوخ 
ماقم جوا  رد  نک و  لّمأت  یمک  رظتنم ! يا  نونکا ... میناوخن . دیاش -  هک  نانچ  ار -  شتفرعم  رتفد  مینادن و  دیاب -  هک  نانچ  ار -  راوگرزب 
همه نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  نیموصعم  تارـضح  هچرگ  تسا ؟ ّدح  هچ  رد  شراک  یگرزب  تسیک و  وا  هک  شیدنیب  تنامز  ماما  يونعم 

نامزلا بحاص  ترـضح  سدـقا  دوجو  ٌدـحاو - » ٌرُون  ْمُهُّلُک   : » دـناهدومرف هک  تیالو -  خنـس  کی  ياراد  تقیقح و  کـی  دـنرون و  کـی 
همئا ناربمایپ و  یّتح  همه ، دـیما  مشچ  هدـش  ثعاب  هک  تسا  ییاـهیگژیو  ار  راوگرزب  نآ  هماـنرب  تسا و  یتازاـیتما  ياراد  هادـف  اـنحاورا 

زا ناشراتفر ، راتفگ و  رد  تیالو ، تماما و  نامدود  هتـسویپ  هک  تسا  يردق  هب  شروهظ  تیمها  دوش و  هتخود  وا  هب  مالـسلا  مهیلع  يده 
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ایـصوا ایبنا و  همه  هتفر  ورف  مغ  هلاه  رد  نامـشچ  ییوگ  وت  دـناهداد ؛  هّجوت  وا  تمظع  هب  ار  ناگمه  هدرک و  داـی  یگرزب  هب  ترـضح  نآ 
شقن قفا  هحفص  رب  ار  يدهم  مان  رجف ، ماگنه  هب  مالسلا ، هیلع  نیـسح  موقلح  ناشوج  هشیمه  نوخ  تسوا . ندمآ  مایق و  زور  هار  هب  مشچ 

هب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دناوخیم . زاب  ار  نانیشن  شرع  لد  یخرـس  بورغ ، ره  هحفـص  رد  قفـش  خرـس  گنر  دنزیم و 
هبطخ زا  يزارف  ج37 ، راونالاراحب ، «. ) ِِهب ُطیحُملاَو  ٍْملِع  ِّلُک  ُثِراو  ُهَّنإ  الأ   : » دـیامرفیم تراشا  مالـسلا ، هیلع  مئاق  ماما  نآ  شناد  هلق  جوا 

هیلع یلع  ماما  نابوخ ، همه  يالوم  تسا . نآ  هدـنریگربرد  شناد و  ره  ثراو  مالـسلا ) هیلع  يدـهم   ) وا هک  دیـشاب  هاگآ  ص214 ) ریدغ ،
ص115، ج51 ، راونالاراحب ، «. ) ًاَْملِع ْمُکُرَثْکأَو  ًاَفْهَک  ْمُکُعَـسْوأ   : » دنکیم دای  اهناسنا  نیرتهاگآ  نیرتهدنهدهانپ و  ناونع  هب  وا  زا  مالـسلا 
، دربیم راظتنا  ار  شیاقل  دـشکیم و  هآ  شرادـید  قوش  زا  یگتفیـش  ییادیـش و  اب  هاگنآ  ناتنیرتملاع . تسامـش و  نیرترادهانپ  وا  ح24 )

فیرش رمع  رخآ  ياههظحل  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یتسه ، يوناب  ح24 ) ص115 ، ج51 ، راونالاراحب ، «. ) ِهتَیْؤُر یلإ  ًاقوَش  هآ ...! هآ ! »
هیلع قداص  ترـضح  میلعت ، ملع و  ماـما  دـباییم . یّلـست  ح233 ) ص368 ، ج36 ، راونالاراحب ، « ) ِۀَّمُألا هذـه  ُّيِدـْهَم  اّنِم   » هدژم اـب  ربماـیپ ،

شنارجه زا  درادـن و  شیاسآ  شیور  يرود  زا  دزوسیم ؛  شتبیغ  مغ  رد  دـنکیم ؛  هلاـن  شقاِرف  رد  دراد ؛  ار  وا  رادـید  يوزرآ  مالـسلا 
رـس هلان  هدرم ، دـنزرف  ردام  ناسهب  تسا ، هتـسشن  كاخ  يور  هدیـشوپ و  نابیرگیب  هداس  ِساـبل  هک  یلاـح  رد  تسا و  هدرـسفا  ناـشیرپ و 
ماما ماجنارس ... ص353 ) همعنلا ، مامتو  نیدـلا  لامک  . ) دـنکیم اوجن  هدـماین ، بوبحم  نآ  اب  درابیم و  ناگدـید  زا  کشرـس  دـهدیم و 

سّدـقم مان  مارتحا  هب  و  دزیریم ، ورف  ناگدـید  زا  کشا  نادزی  تّجح  نآ  فصو  ندینـش  اـب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  فوئر 
ناسرب و ار  شجرف  ایادخ !  : » هک دـنکیم  اعد  نازوس  یهآ  اب  دراذـگیم و  رـس  رب  كرابم  ناتـسد  دتـسیایم و  دزیخیمرب ؛  اج  زا  مئاق » »

مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  هک  یلاـح  رد  مییوا  زابرـس  اـم  هک  مییوگب  هنوگچ  یتسار ، ص506 ) رثالا ، بختنم  «. ) نادرگ ناـسآ  ار  شماـیق 
وا راگزور  رگا  ص359 ) يربکلا ، ۀبیغلا  خیرات  «. ) ِیتاَیَح َماَّیأ  ُُهْتمَدََخل  ُُهتْکَرْدأ  َْول   : » دیامرفیم تسوا و  ناتـسآ  يرازگتمدخ  دـنموزرآ 

ار مالـسلا » هیلع  يدـهم   » ماقم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  کـنیا  مدرکیم . شتمدـخ  مایگدـنز  رـسارس  متفاـییمرد ، ار 
شتمدـخ هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنباییم و  رورـس  یّلـست و  وا  دوجو  هب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  نینمؤملاریما و  دیاتـسیم و 

هکلب هتـسیاش  دـیرگیم ، شدای  هب  دزیخیمرب و  ياج  زا  شمان  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  و  دزیریم ، کـشا  شقارف  رد  دتـسیایم و 
هب ار  قلخ  میشوکب - . شتیاضر  بلج  یپ  رد  مینک - . اعد  شروهظ ، یکیدزن  يارب  میشاب - . شدای  هب  زین - :  نایعیـش  ام  هک  تسا  بجاو 

نامز رد  میزاـس - . هداـمآ  شباـکر ، رد  داـهج  یناـشفناج و  يارب  ار  دوخ  مینادرگ - . زیربل  شتّبحم  زا  ار  اـهلد  مینک - . توعد  شیوس 
ءاش نا  ات -  میزیرب ... کشا  میلانب و  شیور  نارجه  رد  میزادرپ - . رتشیب  هچره  شالت  هب  هار  نیا  رد  میـسانشب و  ار  دوخ  فیاظو  شتبیغ ،
ّمهم ياههاگیاپ  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  سّدـقم  دوجو  هب  داقتعا  تفرعم و  هک  اـجنآ  زا  ددرگ . بیـصن  شرادـید ، قیفوت  هَّللا - 

هشیدنا ناج و  يرایـشوه  يرادیب و  رد  يّرثؤم  شقن  شترـضح ، هب  طوبرم  رابخا  راثآ و  رد  هعلاطم  تسا ، یناسنا  ياهشرورپ  یقالخا و 
، مهم رما  نیا  ياتسار  رد  دزاسیم . دنمورین  راودیما و  تالکشم ، ربارب  رد  ار  یمدآ  دنکیم و  رادیب  ار  هتفخ  ياهدادعتـسا  دراد ؛  اهناسنا 

هیلع يدـهم  ترـضح  یهالا  هریخذ  نیرخآ  اب  رتشیب  ییانـشآ  رد  مالـسلا ، هیلع  اضر  ترـضح  زا  لوقنم  تاـیاور  اـههدومرف و  زا  ماـهلا  اـب 
حلصم روهظ  راظتنا  تلاح  دیازفیب و  اهلد  رد  ار  شترضح  هب  ّتبحم  نازورف  لعشم  زا  ياهلعش  رثا  نیا  تسا  دیما  میاهدومن . یعس  مالسلا 

مُهَّنإ ُهَروُهُظ ، انل  ْلِّجَعو  ِهِروضحب ، ِۀَّمُـألا  هذـه  نع  َۀَّمُغلا  هذـه  ْفِشکا  ّمهّللا  هَّللا . ءاـش  نا  دروآ . مهارف  وجتقیقح  ياـهلد  رد  ار  گرزب 
( دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم   ) نیمِحاَّرلا َمَحْرأ  ای  َِکتَمحَِرب  ًابیرَق ، ُهاََرنو  ًادیَعب  ُهَنْوَرَی 

تبیغ نارجه 

زا نانیا  رگید ، نخـس  هب  ای  تسا  بئاغ  نانآ  زا  مالـسلا  هیلعماما  هک  ییاهنآ  مامت  يارب  تسا  ّتیمورحم  تملظ و  نارود  تبیغ ، راگزور 
تبیغ نارود  هک  تفایرد  میهاوخ  میئامن ، لّمأت  مالسلا  هیلع  ماما  يدوجو  راثآ  تاکرب و  رد  میشیدنیب و  میرگنب و  وکین  رگا  دنروجهم . وا 
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دیاشگیم دنوادخ  رضحم  هب  هِوکِش  نابز  حاتتفا  فیرش  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دوخ  تسا ! ییاسرفتقاط  رابجنر و  نارود  هچ 
ماما تبیغ  باب  رد  ناوارف  سب  تایاور  هب  هعجارم  اب  دـنکیم . تیاکـش  رـصع ، نآ  نامدرم  ياهیتخبهریت  اهيزورهیـسو و  اهتبکن  زا  و 

ناتسود تائالتبا  تبیغ و  رصع  بئاصم  نارگن  مالسلا ، مهیلع  ام  هّمئا  هک  ددرگیم  لصاح  هتکن  نیا  اهنآ ، رد  ّربدت  مالـسلا و  هیلع  نامز 
دای نینچ  رصع  نآ  رد  نانمؤم  ینادرگرس  تریح و  زا  ییاویش ، نایب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هنومن ، ناونع  هب  دناهدوب . ناشنایعیـش  و 

رایسب هچ  ص6 ). ج2 ، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  !« ) نیعَملا ِءاْملا  ِنادـِْقف  َدـْنِع  ٍنیزَح  َناْریَح  ٍفّسأَـتُم  ٍنِمُْؤم  ْنِم  ْمَکو   : » دـنیامرفیم
ریوصت هب  نینچ  ار  يروتسم  نامز  تیمورحم  ترضح  نآ  دربیم ! رس  هب  نزح  تریح و  رد  اراوگ  بآ  نادقف  رد  هک  ياهتخوس  لد  نمؤم 

يارب هک  یبآ  نآ  درب ؛  دنهاوخ  رس  هب  نامرح  يداو  رد  دنوشیم -  عنم  اراوگ  بآ  ياهعرج  زا  هک  یناگنشت  نوچ  نانمؤم  هک -  دشکیم 
هک نآ  نخـس  هاتوک  نانچ . تبیغ  نارود  تسا و  نینچ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یتسار ، هب  و  تایح ... هّدام  نیرتيرورـض  تسا و  ناگمه 
هب هماگنه  تبیغ ، درـس  بش  يرآ ، اهییانـشور . مامت  ندوب  هدرپ  رد  تساهیبوخ و  مامت  یّلجت  زا  يرود  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تبیغ 

همـشچ زا  ّتیمورحم  رـصع  تبیغ ، رـصع  تساهندـیلان . اهنتـسیرگ و  هحوبحب  تساهندیـسرت ؛  اهندـیزرل و  هاگ  تساـهنداتفا ؛  هاـچ 
زا يرود  هماـگنه  مالـسلا ، هیلع  ماـما  تـبیغ  راـگزور  وا . لاـمک  لاـمج و  ِیبوـجحم  راـی و  ینیـشنهدرپ  نارود  تـسا و  تیـالو  ياراوـگ 
وا رادـید  زا  ناـمدرم ، تسا و  هتـسشن  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  دوـخ  هـک  هنوگناـمه  تـسوا . ترـضح  تیادـه  لـالُز  تـفرعم و  راسهمـشچ 

هرهچ رب  هک  تسا  یهایـس  ربا  سپ  زا  دوشیم  هدید  وا  يوُخ  قلُخ و  عشعـشت  زا  هچ  نآ  تسا ؛  بوجحم  زین  شنـسُح  تافـص  دنامورحم ،
 « اَهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرألا  ِتَقَرْشأ  دتفارب و «  هدرپ  نیا  هک  هظحل  نآ  تسابیز  هچ  نارجه و  هدرپ  ياههنزور  نایم  زا  تسا  یـشبات  هداتفا و  باتفآ 

! دوش ینعم  رمز 69:39 ) )

بوبحم قارف 

نیرتـهب زا  یکی  رد  دـنادیم ،-  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روـهظ  زور  ار  هعمج  زور  هک  مالـسلا -  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نـب  ّیلع  ماـما 
َّمُهّللَا  : » دنکیم اعد  راوگرزب  نآ  روهظ  جرف و  يارب  دهدیم و  رـس  راظتنا  يرارقیب و  دورـس  هعمج  زامن  تونق  ینعی  دوخ  شیاین  تاظحل 
ِْهیَدَی ِْنَیب  ْنِم  ُهُْکلْـساو  َكِْدنِع  ْنِم  ِسُدُقلا  ِحُوِرب  ُهْدِّیَأَو  َِکتَِکئالَِمب  ُهَّفُحَو  َکَلُـسُرو  َكَءایبنأ  ِِهب  َتْحَلْـصأ  اِمب  َکَتَفیلَخو  َكَدـبَع  ِْحلْـصأ 
َکِِّیلَو یلَع  َکِقلَخ  ْنِم  ٍدَحِأل  ْلَعَْجت  الَو  ًائیش  َِکب  ُكِرـُشی  َكُُدبْعَی ال  ًاَْنمأ  ِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ُْهلِْدبأَو  ٍءوُس  ِّلُک  ْنِم  ُهَنوُظَفحَی  ًادَصَر  ِهِْفلَخ  ْنِمو 

راک اهلا ! راب  ص413 ). عوبـسُالا ، لامج  «. ) ٌریدَق ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنإ  ِهِراصنأ ، ْنِم  ینلَعْجاو  ِهِّودَـعو  َكِّوُدَـع  ِداَهِج  یف  َُهل  ْنَذْأَو  ًاناطلُس 
حالـصا ار  تناگداتـسرف  ناربمایپ و  راک  هک  هنوگنامه  هد -  ناماس  ار  مالـسلا ] هیلع  يدـهم  ماما   ] تنیتسار هفیلخ  هتـسیاش و  هدـنب  روهظ 

ره زا  هک  ینانابهدـید  امرف و  ینابیتشپ  يرای و  ار  وا  سدـقلا  حور  اب  شیوخ  يوس  زا  رامگب و  وا  رب  ینانابهاگن  تناگتـشرف ، زاو  يدرک - 
ار وـت  وا  هـک  زاـس  نوـگرگد  ناـما  نـما و  هـب  ار  وا  ساره  سرت و  نادرگ و  يو  هارمه  رــستشپ  ورشیپ و  زا  دـنراد  شهاـگن  يدـنزگ 
وا هدم و  رارق  دوخ  ّیلو  هب  تبسن  یگریچو  يرترب  تناگدیرفآ  زا  کیچیه  ياربو  دهدیمن ، رارق  وت  دننامو  اتمه  ار  زیچچیه  دتسرپیم و 

يابیز نیماضم  هب  تیانع  اب  ییاناوت . يراک  ره  رب  وت  انامه  هک  هد ، رارق  وا  ناروای  زا  ارم  امرف و  تزاجا  شنمشد  تنمشد و  اب  داهج  رد  ار 
نیا رد  قوش  رـس  زا  زوس و  اـب  هنوگچ  ار  ّتبحم  ياـههمزمز  نیرتدـنلب  نیرتیلاـع و  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  هک  ددرگیم  نشور  قوف ،
ادـخ زا  دراد و  ار  وا  روهظ  یتمالـس و  يوزرآ  مه  دـیامنیم و  یفرعم  ار  دوـخ  بوـبحم  مه  دزاـسیم ! يراـج  ناـبز  رب  هاـتوک  تاـجانم 

هلیـسو نیدب  هدومن  یگدامآ  مالعا  وا  باکر  رد  داهج  يارب  هاگنآ  دشابن . ترـضح  نآ  ندرگ  رب  يرگمتـس  چـیه  تعیب  هک  دـهاوخیم 
. دیامرفیم زاربا  راوگرزب  نآ  اب  ار  دوخ  یفطاع  يونعم و  طابترا 

يدهم ترضح  نارکیب  تفأر 
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هراشا

روهظ هک  نامز  نآ  مالـسلا -  هیلع  موصعم  ماما  نیمهدزاود  هک  دـناهدیزرل  دوخ  ناـج  رب  سرت  زا  هدینـش و  يرایـسب  ار  نخـس  نیا  دـیاش 
دنکیم و عطق  اههنیـس  رد  ار  اهسَفَن  دزاسیم ، هتـشپ  اههتـشک  زا  دزادنایم ؛  هار  هب  نوخ  ِيوج  دشکیم و  ار  ایند  مدرم  رتشیب  دـنکیم - 

ربارب رد  تسه  هچنآ  رب  نوزفا  يّدـس  دـیازفایم و  وا  ياهباجح  رب  یباجح  ریوصت  نیا  تسا و !... مدرم  تبوقع  باذـع و  يارب  وا  ماـیق 
قاِرف زا  دـنامب و  دوخ  تبرغ  رد  شیپ  زا  شیب  وا  دنـسرن و  شروهظ  ضیف  هب  دـننیبن و  ار  شلاـمج  روـن  زگره  اـت  دـشکیم  ناـمدرم  دـید 

ّتبحم و يوعد  هک  دسریم  شوگ  هب  یناسک  زا  نانخس  نیا  هک  تسا  نآ  درازآیم  ار  شناّبحم  بلق  همه  زا  شیب  هچنآ  دلانب ! ناتـسود 
.... ۀَعِساولا ُۀَمْحَّرلاَو  .) تسا روانهپ  تمحر  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  سّدقم  دوجو  نآ  هک  نیا  زا  دنالفاغ  هک  یلاح  رد  دنراد ؛  وا  هب  تدارا 
لآ يدهم  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  شیمارگ  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  سی ). لآ  ترایز  نانجلا ، حـیتافم 

ترضح ( ) ص75 ج7 ، ةادهلا ، تابثإ  «. ) ًامحر ْمُکُعَسْوأو  ًاْملِع ، مُکُرَثکأو  ًاَفْهَک ، ْمُکُعَـسوأ   : » تسا هدومرف  لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  دّمحم 
. رتریگارف همه  زا  شفطل  تمحر و  و  تسا ، رتنوزفا  شملع  امش  همه  زا  دهدیم و  هانپ  ار  نامدرم  رتشیب ، امش  همه  زا  مالسلا ) هیلع  يدهم 

مظعالا هَّللا  ّیلو  نآ  تفرعم  نئازخ  زا  يرهوگ  دـناهدومرف -  لقن  ار  نآ  موصعم  راهچ  هللا  همحر  یِلماع  ّرح  خیـش  لقن  هب  هک  مالک -  نیا 
یلوـم هک  اـجنآ  زا  دوـشیم . روآداـی  موـمع  رب  ار  وا  تمحر  تعـسو  دـنکیم و  ناـیب  ار  وا  تفأر  قـمع  تـفارظ ، تیاـهن  رد  هـک  تـسا 
فطل هنوگچ  هک  تفایرد  ار  هتکن  نیا  ناوتیم  دـیامرفیم ، هیبشت  فهک »  » هب ار  وا  تفأر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نیدّـحوملا 

ناما نما و  شوغآ  تسا و  ییوجهانپ  ره  أجلم  هک  یفهک  نوچمه  تسا ؛  هتفرگ  ارف  ار  نامدرم  مومع  هک  ناّبحم ، نایعیش و  اهنت  هن  شّماع 
هدش لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  یبلاج  لّصفم و  ثیدـح  دوب . دـهاوخ  نمیا  دروآ  يور  وا  هب  هکره  تسا و  هدوشگ  ناهانپیب  رب 
ّربدت یکین  هب  دیاب  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ینارون  مالک  نیا  رد  هتافـصو ) مامإلا  لضف  یف  ٌعماج  ٌردان  ٌباب  ۀّجحلا ، باتک  یفاکلا ، . ) تسا
يوناز يوضر  راونا  رـضحم  رد  دیاب  نونکا  دـیاب . ماما  زا  یمهف  ار  ماما  مالک  هک  دیـشون  یمارآ  اب  ار  یحو  ِلالز  زا  زیربل  ماج  نآ  دومن و 

ار اهناج  دزیریم و  ظافلا  هنامیپ  هب  ار  انعم  زا  رترب  نآ  دریگیمرب و  هدرپ  ماما  تفأر  زا  ترـضح  نآ  ابیز ، هچ  هک  درک  هراـظن  دز و  بدا 
ّتبحم شتقافر  رد  تسا و  ناج  شمارآ  شـسنُا  رد  هک  دـنکیم  هیبشت  دـننام ، قیفر  یـسنُا  بحاـص  هب  ار  وا  تسخن  دـناشنیم . اـشامت  هب 

تیادـه و چـیه  زا  هک  دـنکیم  هیبشت  زوسلد  يردـپ  هب  ار  شتفأر  دـشکیم و  ریوصت  هب  رتقیمع  يریبعت  اب  ار  ماقم  نیا  هرابرگید  نارکیب .
رهم ماما  رهم  تساهنیا . قوف  اّما ، ماـما ، فطل  تسا . رترب  تقاـفر  سنا  ّتبحم و  زا  ردـپ  فطل  تفوطع و  هچ  دزرویمن ؛  غیرد  يداـشرا 

؛  دناهتـشگ مین  ود  سپـس  امرخ و  هناد  لثم  دـناهدوب ؛  یکی  هک  نیا  اـی  تسا  هدـمآ  اـیند  هب  وا  اـب  دازمه  ناـسنا و  هارمه  هک  تسا  يردارب 
دوخ يازجا  زا  ار  شتّیعر  دـنیبیمن و  دوخ  زا  ادـج  ار  شناـّبحم  دزرویم ؛  رهم  وا  هب  ناـسنیا  دـنادیم و  دوخ  زا  یئزج  ار  ناـسنا  ییوـگ 

 : تسا بیترت  نیدب  اههیبشت  دراگنایم .

باتناهج باتفآ 

اهُرُون ِۀَـلَّلَجُملا  ِۀَـعلاّطلا  ِسمَّشلاک  ُمامإلا   : » دـیامرفیم یفّرعم  باتملاع  دیـشروخ  ناسهب  ار  ماما  ثیدـح  نیا  رد  مالـسلا ، هیلع  متـشه  ماما 
وترپ دنکیم و  عولط  هک  تسا  يدیـشروخ  نانوچ  ماما  ح1 ). هتافـصو ، مامإلا  لضف  یف  ٌعماج  ٌردان  ٌباب  ۀّـجحلا ، باتک  یفاکلا ، «. ) َملاْعِلل

. دریگیم ارف  ار ، ناهج  یمامت  شرون 

ناشخرد هام 

انب تسا . هدراهچ  بش  ناشفا  رون  هام  ماما  ح1 ). هتافـصو ، مامإلا  لضف  یف  ٌعماج  ٌردان  ٌباب  ۀّجحلا ، باتک  یفاکلا ، «. )) ُرینُملا ُردَبلا  ُمامإلا  »
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فارطا هب  شوترپ  اب  هک  تسا  یغارچ  تسا . صقنیب  لماک و  يدوجو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ام  راگزور  رد  نونکا  نخـس ، نیا  رب 
. دباتیم قفا  رب  هک  تسا  يرون  دنکیم و  یناشفارون 

اراوگ بآ 

تقو رد  تساراوگ ، بآ  ماما  ح1 ). هتافـصو ، مامإلا  لضف  یف  ٌعماج  ٌردان  ٌباب  ۀّجحلا ، باتک  یفاکلا ، «. ) ءامَّظلا یَلَع  ُبْذَعلا  ُءاملا  ُمامإلا  »
ینعی اراوگ  بآ  هک  دمهفیم  دوریم ، هار  نازوس  يامرگ  باتفآ و  دیدش  شبات  رد  یگتـسخ ، یگنـشت و  تیاهن  رد  هک  یـسک  یگنـشت .

ایآ دناهدیـسر . یگنـشت  هب  هک  دـنمهفیم  ار  ماـما  ینعم  یناـسک  هک  تسا  نیا  دراد . هزادـنایب  ردـق  لاـح ، نآ  رد  بآ ، هرطق  کـی  هچ و 
بآ نآ  زا  یگنـشت ، عفر  يارب  ناگنـشت  هک  دوشیم  ادا  یتقو  تمعن ، نیا  رکـش  دـننکیم !؟ یفاـک  هدافتـسا  نیریـش  بآ  نیا  زا  اـهناسنا 

، شطع نیا  قیداصم  نیرتالاب  زا  دننک . شطع  عفر  يروش  خلت و  بآ  ره  اب  دـنهاوخب  هدرک  اهر  ار  نآ  هک  نیا  هن  دـننک ؛  هدافتـسا  نیریش 
ایآ دنوریم !؟ ناشیا  نانخس  مالـسلا و  هیلع  ماما  غارـس  شطع ، نیا  عفر  يارب  نایعیـش ، زا  دصرد  دنچ  تسا . يداقتعا  لئاسم  رد  یگنـشت 
نید  » يانبم ار  هعیش  ّدض  نادنمشناد  ای  ناملسم  ریغ  نامّلکتم  راتفگ  هک  نیا  ای  دنتسه  لئاق  یبسانم  نأش  مالـسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  يارب 

دـیاب و هک  نانچ  اهنآ -  هنافـسأتم  يداع و  مدرم  هن  تسا  هعماـج  نادنمـشناد  نارّکفتم و  يـالتبا  دروم  رما  نیا  دـنهدیم ؟ رارق  یـسانش »
. دنهدیمن مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ِرابرهگ  نانخس  هب  ار  مزال  ياهب  دیاش - 

تیاده يامنهر 

، ماما تیادـه . رب  تسامنهار  لیلد و  ماما  ح1 ). هتافـصو ، مامإلا  لضف  یف  ٌعماج  ٌردان  ٌباب  ۀّجحلا ، باتک  یفاکلا ، «. ) يدُهلا یَلَع  ُّلاّدـلاو  »
هیلع رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  ناـنچ  دـنکیم ؛  تیادـه  شنیرفآ ، گرزب  باـتک  نآرق ، يوس  هب  ار  مدرم  يرکف ، يربـهار  ماـقم  رد 

هار نآرق  يوس  هب  ماـما  ح5 ) ص194 ، ج25 ، راونالاراحب ، «. ) مامإلا َیلإ  يدْهَی  ُنآرُْقلاَو  نآرُْقلا ، َیلإ  يدـْهَی  ُمامإلا   : » دـیامرفیم مالـسلا 
. ماما يوس  هب  نآرق  دیامنیم و 

زوسلد ردپ 

َِدلَولاب ُةَّرَبلا  ُّمُألاو  ُقیقّـشلا  ُخألاو  ُقیفَّشلا  ُدـِلاولا  ُمامإلا ...  : » دـیامرفیم ماما  یفرعم  رد  دوخ  شیامرف  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
هارمه هب  هک  تسا  یتبحم  تقفـش  تسا . لاسدرخ  دـنزرف  هب  تبـسن  راتفر  کین  ردام  ینت و  ردارب  و  قیفـش »  » زوسلد ردـپ  ماما ... ریغَّصلا .»

. تسوا نارگن  دنکیم و  تیلوئـسم  ساسحا  دوخ  دـنزرف  لباقم  رد  زوسلد  ردـپ  کی  دـشاب . بوبحم  يارب  نتخوس  ینارگن و  یـسپاولد و 
مهارف وا  يارب  ار  تاناکما  نیرتهب  ات  دـشوکیم  دـشیدنایم و  شدـنزرف  شیاـسآ  هب  دـشاب -  دوخ  یتحار  رکف  هب  هک  نآ  زا  شیب  ردـپ - 

قطنم ّتبحم ، قطنم  تساهنآ . یبلق  ّتبحم  زا  هتساخرب  ردام ، ردپ و  تلاح  نیا  دننکیم . ناسحا  ناشدنزرف  هب  ردام  ردپ و  عقاو  رد  دروآ .
هب تبـسن  ار  اهنآ  ساسحا  دـناوتیمن  دـشابن ، ردام  ای  ردـپ  یـسک  رگا  دـمهفیمن . دـشابن ، نآ  لها  یـسک  هک  یناـمز  اـت  تسا و  یّـصاخ 

دوخ کچوک  دنزرف  هب  تبسن  راتفر  کین  ردام  ّتبحم  هیبش  ار  ماما  ّتبحم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  دنک . كرد  ناشدنزرف 
نیرتهب دهاوخب  سکره  دیآیم . رامـش  هب  ّتبحم  رهظم  نیرتالاب  تسا و  نشور  رایـسب  دـنزرف  هب  ردام  ّتبحم  هقالع و  دـیامرفیم . یفّرعم 

ماما ّتبحم  هک  تشاد  رواب  دیاب  درگنب . لاسدرخ  دنزرف  هب  تبسن  ردام  ّتبحم  هب  دیاب  دهد ، ناشن  ار  ایند  رد  دیدش  هفطاع  ّتبحم و  هنومن 
رد زج  تقیقح ، نیا  دنراد . دوخ  دنزرف  هب  تبسن  نابرهم  ردام  کی  زوسلد و  ردپ  کی  هک  تسا  یتبحم  زا  نوزفا  ام ، هب  مالسلا  هیلع  رصع 

. تشاد ساپ  ار  نآ  تسناد و  ردق  ار  یهالا  گرزب  تمعن  نیا  دیاب  دوشیمن . تفای  ترضح  نآ  سدقم  دوجو 
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هانپ نیرتهب 

هام زا  زور  ره  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  زا  لوقنم  تاولص  هب  دیرگنب  « ) ْنیکَتسُْملا ِّرَطْضُْملا  ِثایغَو  ْنیصَْحلا  ِفْهَْکلَا   » ترابع
تارطخ و زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يراوتـسا  هاگهانپ  نیـصح » فهک  . » تسا هدمآ  ماما  فصو  رد  ددعتم  دراوم  رد  نانجلا ). حیتافم  نابعش ،

ناراب تسا ... باتناهج  باتفآ  ماما  نیاربانب ، دـنروآ . يور  وا  هب  هک  تسا  یناگدـنامرد  هانپ  سرداـیرف و  ماـما  درادیم و  نوصم  اهـشزغل 
... تـسا غورفرپ  دیـشروخ  تـسا ... نازورف  هلعــش  تساراوـگ ... بآ  تـسا ... تیادـه  هراتــس  تـسا ... ناـبات  هاـم  تـسا ... شخبتاـیح 
همه زا  تسا و  نانمؤم  قیفر  ناج و  سینا  تسا ... ناتـسلگ  هکرب و  تسا ... ناشوج  همـشچ  تسا ... ناراهب  هدنباتـش  ناراـب  تساـمنهار ...

. تسا نابرهم  يردام  زوسلد و  يردپ  هک  نیا  رتهب 

زوسناج رعش 

نآ روهشم  تیب  کی  هک  مدورس ، مالسلا  هیلع  اضر  ماما  میالوم  يارب  ار  ياهدیصق  دیوگیم : یعیـش ، رادمان  رعاش  یعازُخ ، یلع  نب  لبعد 
یلـص مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب   ) نآرق تایآ  سیردت  ياههاگیاج  ِتاَصَرَعلا  ُرِفْقُم  ٍیْحَو  ُلِْزنَمو  ٍةوِالت  ْنِم  ْتَلَخ  ٍتایآ  ُسرادَم  دوب :  نیا 

یَلَع ُموُقَی  ٌجِراخ  ََۀلاحَم  ٍمامإ ال  َجورُخ  مدیسر :  تایبا  نیا  هب  مرعش  رد  دنام . یهت  یحو  لوزن  ماقم  و  دیدرگ ، یلاخ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
اب تسا و  یمتح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  مایق و  ِتاَمِقَّنلاو -  ِءامْعَّنلا  یَلَع  يزْجَیو  ٍلِطابو  ٍّقَح  َّلُک  انیف  ُزِّیَُمی  ِتاکَرَبلاو  ِهَّللا  ِمسا 

اهتمعن رب  ار  مدرم  دنکیم و  ادج  مه  زا  ار  یلطاب  ّقح و  ره  ام  نایم  رد  وا  دنکیم - . مایق  وا  تاکرب  و  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  مان 
ای  : » دندومرف دنتـشادرب و  رـس  سپـس  دنتـسیرگ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مدناوخ ، ار  تیب  ود  نیا  یتقو  دهدیم . رفیک  شاداپ و  اهتمقن  و 
رب ار  تیب  ود  نیا  سُدُقلا  حور  یعازخ ! يا  ح4 ). ص154 ، ج51 ، راونالاراحب ، «. ) نیَْتیَبلا نیَذِهب  َِکناِسل  یلع  ِسُدُقلا  ُحُور  َقَطَن  ُّیعازُخ !

. درک يراج  وت  نابز 

بوبحم ياههناشن 

هراشا

نآ يرهاظ  تایـصوصخ  رگنایب  یخرب  صئاصخ  نیا  دنراد . هراشا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  فاصوا  تالامک و  هب  یناوارف  ثیداحا 
هداد ربخ  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  روهظ  یگنوگچ  زا  یـضعب  و  تسا . راوگرزب  نآ  یحور  تـالامک  رگفیـصوت  یخرب  و  ترـضح ،

هدیدرگ رکذ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  عجار  هک  یمئالع  تسا ، رکذ  هب  مزال  دنیامنیم . نییبت  ار  نآ  زا  دعب  روهظ و  رصع  تالوحت 
هک یمئـالع  هلمج  زا  دـش . دـهاوخن  هدـشن و  هدـید  تیودـهم  نایعدـم  زا  کـیچیه  رد  تسا و  راوگرزب  نآ  ّصتخم  هک  تسا  ياهنوگهب 
... داد و لدـع و  زا  نیمز  ندـنکآ  مالـسلا و  هیلع  ماما  ياهيزوریپ  تموکح و  مایا  ماـیق و  ماـگنه  روهظ و  زا  دـعب  لـبق و  لـئاسم  هراـبرد 
نیا قابطنا  اههناشن و  نیا  ققحت  اب  دشابیم . راوگرزب  نآ  یفرعم  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  ّتیناقح  رب  يدـهاش  روما  نآ  زا  کیره 

کیکــشت يارب  یلاـجم  ددرگیم و  فرطرب  دــیدرت  ّکـش و  هنوـگره  روـهظ ، ماـگنه  هـب  مالــسلا  هـیلع  يدــهم  ترــضح  اـب  فاـصوا 
يدـهم ماما  ياهیگژیو  فاصوا و  زا  یخرب  هب  نونکا  دـننک . داجیا  لزلزت  دارفا  تاداقتعا  نامیا و  رد  اـت  دـنامیمن  یقاـب  نازیگناهسوسو 

 : ددرگیم هراشا  مالسلا  هیلع  متشهماما  نایب  هب  مالسلا  هیلع 

یناهنپ دالیم 

ًامالُغ ِرمألا  اذِهل  ُهَّللاُثَعبَی  دندومرف ...« :  ترضح  نآ  دیشاب . رمالابحاص  نامه  امش  میراودیما  دش :  ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هب 
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لحم هک  دزیگنایمرب  ام  زا  ار  يدرم  رما  نیا  يارب  دنوادخ  ص288 ). رثالا ، بختنم  «. ) ِهِسْفَنو ِهبَسَنیف  ٍّیِفَخ  َریغ  ِأَْشنَملاو  ِِدلوَملا  َّیِفَخ  اّنِم 
. تسین هدیشوپ  یسک  رب  وا  ّتیصخش  بسن و  یلو  تسا  هدیشوپ  ناگمه  رب  شدشر  تدالو و 

ناوج هتسویپ 

هیلع ماما  تسیچ ؟ مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ياههناشن  مئالع و  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هب  دـیوگ :  يوَرَه  تلـصوبا 
اهبشو اهزورتشذـگ  اب  هک ) تسانیا  وا  ياـههناشن  زا  .( ... ) ص285 نامه ، ...«. ) یلایَّللاو ِماّیألا  ِرورمب  ُمَرْهَی  ال  دـندومرف ...« :  مالـسلا 

... دش دهاوخنریپ 

رطع نیرتوبشوخ 

ترضح دوجو  رطع  ص9 ). بصانلا ، مازلإ  ...«. ) ِکْسِملا ِۀحئار  نم  َبَیطأ  ُُهتحئار  ُنوکتو  دومرف ...« :  مالسلا  هیلع  ججحلا  نماث  ترـضح 
. تسا رتوبشوخ  یکشم  ره  زا  مالسلا  هیلع  يدهم 

ینارون هرهچ 

رون زا  تسا  یـششوپ  وا  رب  ص422 ). رثألا ، بختنم  ...«. ) ِسْدـُقلا ِعاعُـش  نم  ُدَّقَوَتَی  روُّنلا  ُبیبالج  ِهیَلَع  دومرف ...« :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
. دریگیم یئانشور  سدق  وترپ  زا  هک 

ناناوج يامیس 

ْنأ ُُهتَمالع  داد ...« :  خـساپ  ماما  تسیچ ؟ روهظ  تقو  رد  امـش  مئاق  هناشن  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  زا  دـیوگ :  يورَه  تلَـص  وبا 
نیا ام  مئاق  دوجو  ناـشن  ص285 ). نامه ، ...«. ) اهَنوُد وأ  ٍۀَنَـس  َیَعبرأ  َنبا  ُُهبَـسْحََیل  ِهَیلإ  َرِظاـّنلا  ّنأ  یّتح  ِرَْظنَملا ، َّباـش  ِّنِّسلا ، َخیـش  َنوکی 
. تسا رتناوج )  ) رتمک ای  هلاس  لهچ  يدرم  وا  هک  دنکیم  نامگ  هدننیب  هک  يروط  هب  تسا ؛  راسخُرناوج  یلو  ناریپ ، ّنس  رد  هک  تسا 

یتیگ ندومیپ 

تسا یسک  مالسلا ) هیلع  رصع  ماما   ) وا ص321 ). ج52 ، راونالاراحب ، ...«. ) ُضرألا ُهل  يوُطت  يذلا  وه  دومرف ...« :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
. دوشیم هدومیپ )  ) هدیدرونرد شیارب  نیمز  هک 

يدهم ترضح  هریس 

هراشا

دوجو رد  ایاجـس  هنوگنیا  زا  ام  تسا و  نانآ  یـسانشردق  تشذگو و  يراوگرزب  ّتیناسنا ، یهالا ، ناربهر  دوجو  رد  مهم  ياهیگژیو  زا 
یلص ایبنا  متاخ  نارکیب  تفوطع  و  قیّدص ، فسوی  وفع  تشذگ و  لیلخ ، میهاربا  يزاوننامهیم  میراد ؛  غارس  یهالا  يایـصوا  ایبنا و  همه 

نآ شنیب  شناد و  یقالخا و  يایاجس  رظن  زا  زین  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  تسا . نانآ  گرزب  حور  رگنایب  همه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
يادخ هک  نآ  تفای ؛  ناوتیمن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  موصعم  نادناخ  نایم  رد  زج  ار  شاهنومن  هک  تسا  رهگالاو  نانچ 

ُمتنُک نِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  دیامرفیم « :  نآرق  دسریمن . دارفا  هب  ییوکین ، زج  وا  زا  تسا و  هدومرف  دییأت  ار  وا  يربهر  ّتیحالص  لاعتم 
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قداص ماما  دیشاب . نانمؤم  هرمز  رد  رگا  تسا ؛  رتوکین  امش  يارب  مالـسلا ) هیلع  يدهم  ترـضح   ) ادخ هدیزگرب  دوه 86:11 ).  «. ) َنِینِمُْؤم
سکره ناه ، دروآیمرب :  ادـن  ملاع  همه  رد  هک  تسا  نیا  دـهدیم  ماـجنا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  يراـک  نیلّوا  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع 

اهالط و هب  دسر  هچ  دناسریم ؛  اهنآ  نابحاص  هب  مه  ار  لدرخ  ریـس و  هناد  یتح  وا  دنک . مالعا  دراد  ام  نایعیـش  زا  یکی  هدهع  رب  یـضرق 
، نایعیـش ياهماو  تخادرپ  یعامتجا ، تاناکما  يروآيور  هماگنه  رد  وا  راک  نیلوا  ص34 ) ج53 ، راونالاراحب ، . ) دایز كالما  اـههرقن و 
هتـشاد و شتّبحم  ورگ  رد  لد  راصعا  یمامت  رد  هک  ار  یناسک  دای  ینعی  تسا ، روهظ  هماگنه  ات  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  زاغآ  زا 
رد وا  هک  نیا  هصـالخ  تفاـی ؟ ناوـتیم  هک  رد  ار  تفوـطع  هـمه  نـیا  دـنکیمن . شوـمارف  دـناهدوب  راوـگرزب  نآ  هّـقح  تـلود  دـنموزرآ 

همه زا  رادروخرب  لماک و  یناـسنا  وا  يرآ ، دراد . رارق  تاـنئاک  ردـص  رد  زورما  هک  تسورنیا  زا  تساـتمهیب و  اـهییالاو  اهتلیـضف و 
 : زا تسا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  دراد .» اهنت  وا  دنراد  همه  نابوخ  هچ  نآ   » هصالخ تسا و  ناکین  ياهیگژیو 

ایبنا يراد  ثاریم 

... ناربمایپ ثراو  رب  مالس  مالـسلا ). هیلع  رـصع  ماما  ترایز  نانجلا ، حیتافم  ... ) ِءایِفْـصألا ُراثآ  ٌدوجوَم  ِهیََدلَو  ِءاِیْبنألا ... ِثِراو  یلَع  ُمالَّسلَا 
شیوخ رابت  الاو  ناکاین  ایلوا و  ایبنا و  تالامک  مامت  ثراو  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  تسوا . دزن  رد  طـقف  ناگدـیزگرب  راـثآ  هک ) یـسک  )

اضر ترضح   ) نامیلس ترضح  يرتشگنا  یسوم و  ياصع  دندومرف ...« :  هراب  نیا  رد  ْتلَص  نب  ناّیر  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسا .
َّنِجلا َمَْجلَاْنَم  َناحبُـس   : » دواد نب  نامیلـس  متاـخ  شْقَن  َناـک  دـیامرفیم :  نامیلـس  ترـضح  رتـشگنا  نـیگن  شقن  دروـم  ردمالـسلا  هـیلع 
قداص ترـضح  زا  دوخ .» تاملک  هب  ار  ناـیّنج  درک  ماـجل  هک  يدـنوادخ  تسا  هزنم   » ینعی ح13 . ص70 ، ج63 ، راونالاراحب ، ِهتاملَِکب .»
تسد رد  ار  رتشگنا  نآ  هاگره  سپ  دوب ، هتشاذگ  شرتشگنا  رد  ار  نامیلـس  ترـضح  یهاشداپ  یلاعت  قح  هک :  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع 

، یمق ریـسفت  دندرکیم ... تعاطا  ار  وا  دندشیم و  رـضاح  وا  دزن  ارحـص  نایـشحو  اوه و  ناغرم  نیطایـش و  سنا و  نج و  عیمج  درکیم 
، دیامرفیم روهظ  هادـف  انحاورا  رمالا  بحاص  ترـضح  هک  ینامز  ح2 ) ص221 ، رثالا ، بختنم  «. ) تسا ترـضح  نآ  دزن  ص236 ) ج2 ،

یبایزرا ناوتیمن  ییاهب  چیه  اب  هک  ییاهثاریم  دراد ؛  هارمه  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ًاصوصخ  ایبنا و  زا  ییاهثاریم 
دوـصقم هکلب  تسین ؛  دراذـگیم ، یقاـب  دوـخ  هـثرو  يارب  هـتفر  اـیند  زا  صخـش  هـک  ییاراد  لاـم و  اـجنیا ، رد  ثاریم  زا  دوـصقم  درک .

کی زا  دنراذگیم و  یقاب  توبن  عیادو  ناونع  هب  دوخ  زا  سپ  يایصوا  يارب  ناربمایپ  هک  تسا  ییاهب  رپ  سیفن و  ِیهالا  هژیو  ياهراگدای 
صخـش ياهثاریم  هوالع  هب  عیادو ، نیا  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ  ددرگیم . لـقتنم  دـعب  ّیـصو  هب  یـصو 
ترضح هب  ناشیازا ، سپ  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  ینعی  راوگرزب ، نآ  ّیـصو  هب  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

يدهم ترضح  ینعی  نیشناج  نیمهدزاود  ءایـصوالا  متاخ  هب  ماجنارـس  و  يو ... زا  سپ  ماما  هب  بیترت  نیمه  هب  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما 
ناونع هب  اهثاریم ، نیا  دومرف . دـنهاوخ  ظفح  ار  اـهنآ  روهظ  زور  اـت  تسا و  دوجوم  ناـشیا  دزن  زین  نونکامه  تسا . هدیـسر  هادـف  اـنحاورا 

باحـصا زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا . روهظ  نامز  رد  راوگرزب  نآ  یفرعم  ترـضح و  نآ  ّتیناقح  رگناـیب  ییاـهدامن ،
 : درک ضرع  مهد »؟ ناشن  وت  هب  دنکیم -  مایق  نآ  اب  هک  ار -  مالسلا  هیلع  مئاق  نهاریپ  یهاوخیم   : » دومرف بیعش  نب  بوقعی  مان  هب  دوخ 

نینوخ نهاریپ ، پچ  نیتسآ  رس  دندیشک . نوریب  نآ  زا  سابرک  زا  ینهاریپ  هدرک  زاب  ار  نآ  دنتساوخ . ار  ياهچقودنص  ترـضح  نآ  يرآ .
شترضح نت  رب  دنتسکش ، ار  ربمایپ  نادند  هک  يزور  رد  تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نهاریپ  نیا   : » دندومرف سپـس  دوب .

ح42) باب 13 ، ینامعن ، تبیغ  . ) دنکیم مایق  نهاریپ  نیمه  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دوب .

ایبنا هب  تهابش 

هراشا
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يایبنا تاّیقلُخ  تالامک و  مامت  ثراو  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  زا  هدیـسر  تاـیاور 
هک نیا  زج  تسین  ایـصوا  ایبنا و  تازجعم  زا  کـی  چـیه   : » دـنکیم لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  روفعی  یبا  نبا  تسا . یهـالا  ماـظع 
هب مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ص35 ) ج7 ، ةادـهلا ، تابثا  «. ) دـنکیم يراج  مالـسلا  هیلع  مئاق  تسد  هب  ار  اهنآ  تّجح ، مامتا  يارب  دـنوادخ 

یهیبَشو يّدَج  ُّیِمَس  یّمُأَو  ِیبِأب   : » دیامرفیم هراشا  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ياهتهابـش  زا  یکی 
وا يادف  مردامو  ردـپ  ح2 ) ص152 ، ج51 ، راونـالاراحب ، ...« ) سْدـُقلا ِءایِـض  ِعاعُِـشب  َدَّقَوَتَت  ِروُّنلا  ُبُویُج  ِهیَلَع  َنارمِع ؛  ِنب  یَـسُوم  ُهیبَـشَو 

وترپ زا  هک  تسا  رون  زا  ياهلاه  وا  رب  تسا ؛  نارمع  نب  یسوم  هیبش  نم و  هیبش  وا  يامیس  تسا ! نم  ّدج  مان  مه  هک  مالـسلا ) هیلع  يدهم  )
رد هک  یهاگ  لیلد ، نیمه  هب  دندوب  امیس  شوخ  رایـسب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  رّکذت  هب  مزال  دریگیم . ینـشور  سدق  ییانـشور 

. دیـشخردیم باقن  ریز  زا  تماما  رون  دـندزیم و  باقن  كراـبم  تروص  هب  راـگزور ، نآ  مسر  هب  دـنومرفیم ، تکرـش  یمومع  عماـجم 
ص128) ج1 ، یئاهر ، راگزور  )

یسوم ترضح  رصع و  ماما 

هیلع رصع  ماما  تدالو  ب :  دوب . یفخم  ود  ره  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ردام  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترـضح  ردام  لمح  نارود  فلا : 
زا یکی  هک  تشاد  تبیغ  ود  شموق  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ج :  دوب . یفخم  ود  ره  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تدالو  مالـسلا و 

تبیغ تدـم  تفر . روط ) هوک   ) شراگدرورپ تاقیم  يوس  هب  هک  یماگنه  مود ، تبیغ  دوب و  رـصم  زا  لوا  تبیغ  دوب ؛  رتینالوط  يرگید 
فارعا  «. ) ًۀَْـلَیل َنیَِعبْرأ  ِهِّبَر  ُتاَقیِم  َّمَتَف  دـیامرفیم « :  لاعتم  دـنوادخ  دوب ، زور  لهچ  تبیغ  نیمود  ناـمز  لاـس و  تشه  تسیب و  نیتسخن 

رتینالوط يرگید  زا  یکی  هک  دراد  تبیغ  ود  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  دـش ).» مامت  بش  لـهچ  وا  اـب  تراـگدرورپ  داـعیم  . » 142:7
صـصق  « ) ُبَّقَرَتَی ًاِفئاَخ  اَْهنِم  َجَرَخَف  دیامرفیم « :  لاعتم  دنوادخ  دـش . بئاغ  شنانمـشد  سرت  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  د :  تسا .
نانمـشد سرت  زا  زین  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دننک ).» شبیقعت  هک  تشاد  راظتنا  دوب و  كانمیب  هک  یلاح  رد  دش  جراخ  رهـش  زا  . » 21:28

رما هب  دندش ؛  عقاو  ّتلذ  تّقـشم و  راشف و  جـنر و  ياهتنم  رد  شموق  دـش ، بئاغ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  یتقو  ه :  دـیدرگ . ناهنپ 
ناتسود نایعیش و  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تبیغ  نامز  رد  دنتـشادیم . هگن  هدنز  ار  ناشنانز  دنتـشکیم و  ار  اهنآ  نارـسپ  نوعرف ،

دنادرگ كاله  ار  نارفاک  دنک و  كاپ  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ات  دنتفایم ، ّتلذ  راشف و  یتخس و  ياهتنم  رد  ترضح  نآ 
ار نارفاک  دـنادرگ و  صلاخ  ار  ناـمیا  اـب  دارفا  دـنوادخ  اـت  و  . » نارمع 141:3 لآ   «. ) َنیِِرفاـَْـکلا َقَـحْمَیَو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیلَو  : » 

«( دزاس دوبان  ًاجیردت 

یبن رضخ  رصع و  ماما 

. دریمیمن روص  ندیمد  ات  تسا و  هدنز  نونکات  اذل  هدیشون  تایح  بآ  زا  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح   : » دنیامرفیم مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
تافرع رد  دروآیم . ياج  هب  جح  دنکیم و  تکرـش  جح  مسارم  رد  هلاس  همه  دـنکیم ... مالـس  ام  رب  دـیآیم و  هّمئا )  ) ام دزن  هراومه  وا 

دیامن و لیدبت  ینمیا  هب  ار  وا  تشحو  دنک و  سونأم  رضخ  اب  ار  ام  مئاق  يدوز  هب  دنوادخ  دیوگیم . نیمآ »  » نانمؤم ياعد  هب  دتسیایم و 
زا رگید  یخرب  ص480 ). ج3 ، ةادـهلا ، تاـبثا  «. ) دـشخب ییاـهر  ییاـهنت  تبرغ و  جـنر  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مئاـق  وا ، نتخاـس  سونأـم  اـب 

زبسرس و اجنآ  دیآ ، دورف  هک  ینیمزرس  ره  رد  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح   - 1 زا :  تسا  ترابع  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  ياهیگژیو 
دشوجیم و نآ  زا  بآ  و  ددرگیم ، هایگرپ  زبسرس و  هیحان  نآ  درذگب ، هک  ینیمزرس  ره  هب  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  دوشیم . اّفصم 

هیلع رضخ  ترـضح  هب  دنوادخ   - 2 ص14 ) بقاـثلا ، مجنلا  . ) ددرگیمرب دوخ  لاـح  هب  نیمز  و  دوریم ، ورف  بآ  دورب ، اـجنآ  زا  نوـچ 
نیمه زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هب  هک  نانچمه  دـیآرد ؛  دـهاوخب  یلکـش  ره  هب  هک  تسا  هدومرف  تیانع  یئورین  تردـق و  مالـسلا ،

دیشروخ هاگن  رد  www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 44زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هک  نانچ  دوب ؛  رومأم  نطاب  ملع  هب  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح   - 3 ص286 ) ج13 ، راونالاراحب ، . ) تسا هدومرف  تمحرم  ار  تردـق 
هطاحا نآ  تخانـش  هب  هک  يزیچ  رب  یناوتیم  هنوگچ  ینک ؛  ربص  نم  ياـپمه  یناوتیمن  زگره  وت   : » تفگ مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 

زیگناتفگش ياهراک  رارـسا   - 4 تسا . رومأم  نطاـب  ملع  هب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  و 68 ) فهک 67:18  ( »؟ ینک ربص  يرادـن 
نـشور زین  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تبیغ  رارـسا  درک . شاف  دوخ ، هک  نآ  زا  دـعب  رگم  دـشن  راکـشآ  مالـسلا ، هیلع  رـضخ  ترـضح 

. دهدیم ماجنا  ار  جح  کسانم  دنکیم ، تکرش  جح  مسارم  رد  لاس  ره  مالـسلا ، هیلع  رـضخ  ترـضح   - 5 روهظ . زا  دـعب  رگم  دوشیمن 
. دروآیم ياج  هب  کسانم  هتفای  روضح  جح  مسارم  رد  لاس  ره  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 

یتسیز هداس 

امَو دومرف ...« :  دمآ ، نایم  هب  نخس  مالـسلا  هیلع  مئاق  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  رـضحم  رد  یتقو  دیوگ :  داّلخ  نب  رمعم 
هچراپ زج  يزیچ  مالـسلا  هیلع  مئاق  سابل  ح5 ... ). باب 15 ، ینامعن ، تبیغ  «. ) ُبِشَجلا ّالإ  ُهُماعَط  امَو  ُظیلَغلا ، ّالإ  مالـسلا  هیلع  ِمئاقلا  ُساـبل 

. تسا زیچان  هداس و  ییاذغ  اهنت  زین  وا  ياذغ  تسین و  نشخ 

ییانیب لامک 

ص126، ج24 ، راونالاراحب ، «. ) ٌكْرِـش ِهیف  ِناْطیَّشِلل  َْسَیل  ٌرون ، اهیفو  ِساَّنلا ، َُنیْعأ  ُِهبُْـشت  ٌنیعأ ال  اََنل   : » دومرف مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
. دـشابن ياهرهب  نآ  رد  ار  ناطیـش  هک  تسا  نآ  رد  يرون  درادـن و  تهابـش  مدرم  ياهمشچ  هب  هک  میراد  یناگدـید  تیب ،» لـها   » اـم ح3 )

. تسود رینم  ریمض  تسامن  ناهج  ماج  يرآ : 

يربهار ناوت 

تماما رما  رب  مالسلا ) هیلع  يدهم  ( ) ص202 ج1 ، یفاکلا ، «. ) ِۀَساَیِّسلاب ٌِملاع  ِۀَماَمإلاب ، ٌِعلَطْضُم  دنیامرفیم ...« :  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
ات مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  يرادمتـسایس  یهـالا و  يربـهر  تردـق  تسا . هاـگآ  ملاـع و  تـُما  روـُما  هرادا  هوـحن  هـب  دـنمتردق و  اـناوت و 
هب كرـش ، راـثآ  وحم  يارب  ار ، دوخ  يدادادـخ  ياـهورین  ماـمت  دـیامن و  هرادا  یهجو  نیرتـهب  هب  ار  روما  همه  دـناوتیم  هک  تساجنادـب 

. دروآ ناغمرا  هب  ّتیرشب  يارب  ینامرآ  هعماج  یناسنا ، ياهشزرا  هبناج  همه  لماک و  رارقتسا  اب  دریگ و  راک  هب  هجو  نیرتهب 

باجتسم ياعد 

نارکیب شناد  یکی  دوشیم :  هتخانـش  اهنآ  اب  هک  دراد  زراب  هناشن  ود  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دـنیامرفیم :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
.( ص170 ج1 ، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  «. ) ِةَوْعَّدلا َِۀباجتْـساو  ِْملِعلا  یف  ِْنیَتَلْـصَخ :  یف  ُُهَتلالد  اعد ...« . تباجتـسا  يرگید  یهالا و 
«. ِْنیَفِْـصِنب ْتَّقَْـشنَال  ٍةَرْخَـص  یلع  اـعَد  َْول  ّهنأ  یّتـح  ًاباجتـسم  ُهُؤاـعد  ُنوکیو  تسا ...« :  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید ، ناـیب  رد  نینچمه 
هک دنک  اعد  رگا  هک  یئاج  ات  دـسریم ؛  تباجا  هب  هراومه  مالـسلا ) هیلع  يدـهم  ترـضح   ) وا ياعد  ح1 ) ص116 ، ج25 ، راونالاراحب ، )

. دوشیم ددرگ  مین  ود  طسو  زا  یگنس 

ینامسج تردق 

نم يرآ !  : » دومرف دیتسه ؟ رما  نیا  بحاص  امش  ایآ  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  دیوگ :  هک  هدش  تیاور  ْتلَـص  نب  ناّیر  زا 
ياراد هنوگچ  نم  دنک . رپ  تلادع  زا  دشاب -  هدش  هدنکآ  متـس  زا  هک  یلاح  رد  ار -  ناهج  هک  یـسک  نآ  هن  اما  متـسه ؛  رما  نیا  بحاص 
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رد دـنک ، ماـیق  هاـگره  هک  تسا ؛  یـسک  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  اـنامه  ینیبیم ! ار  مندـب  یناوتاـن  هـک  یلاـح  رد  مشاـب  یگژیو  نـیا 
َمئاقلا َّنِکلَو   : » دـنرادیم نایب  ار  يرگید  ياهیگژیو  دوخ  شیاـمرف  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسا . ناـناوج  هیبش  یلاـسنهک 

ْتَکَدْـکَدََتل ِلابِجلا  َْنَیب  َحاص  َْولو  اـهَعَلََقل ، ِضْرـألا  ِهْجو  یلَع  ٍةَرَجَـش  ِمَظْعأ  یلإ  ُهَدَـی  َّدَـم  َول  یّتَح  ِِهنَدـَب  یف  ًاـّیوق  يذَّلا ... َوُه  مالـسلا  هیلع 
نیرتگرزب يوس  هب  رگا  هک  تسا  دنمورین  نانچ  نآ  هک ... تسا  یـسک  نآ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ح2 ) ص221 ، رثالا ، بختنم  ...«. ) اهُروُخُص

. دنزیر ورف  هوک  ياهگنس  دنز ، دایرف  اههوک  نیب  رگا  دنکیمرب و  ياج  زا  ار  نآ  دنک ، زارد  تسد  نیمز  يور  تخرد 

وکین يوخ 

نامدرم نیرتاناد  ِساّنلا  َمَلْعأ  وا :  تسا ؛ ییاههناشن  ماـما  يارب  ُنوُکَی :  ٌتاـمالَع ؛  ِماـمْإِلل   : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ترـضح 
ُنوُکَی ناگمه  نیرتدـباع  ساّنلا  َدَـبعأ  نامدرم  نیرترابدرب  ساّنلا  َمَلْحأ  نامدرم  نیرتاوقتاب  ِساّنلا  یَْقتأ  نامدرم  نیرتمیکح  ِساـّنلا  َمَکحأ 

، رتشیب همه  زا  ْهنَع  یْهنَی  اّمَع  ِساّنلا  َّفَکأَو  دنکیم . لمع  دنکیم ، رما  نآ  هب  ار  مدرم  هک  هچنآ  هب  رتشیب  همه  زا  هب  هُُرمأَی  اِمب  ِسانلا  َذَـخآ 
ح1) باب 19 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  «. ) دیامنیم يرود  دنکیم  یهن  نآ  زا  ار  مرم  هچ  نآ  زا 

ریظن یب  ینتورف 

، مالسلا هیلع  يدهم  ح1 ) ص116 ، ج25 ، راونالاراحب ، «. ) َّلجو َّزَع  ِِهَّلل  ًاعُـضاَوت  ِساّنلا  َّدَشأ  ُنوُکَی   : » دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
. تسا رتعضاوتم  همه  زا  دنوادخ  ربارب  رد 

تبیغ رصع  ياهيراوشد 

هراشا

هب هتفای  تاجن  یهارمگ  زا  ناشیا ، هب  هعجارم  اب  مدرم  ات  تسا  هدومرف  یفرعم  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  اـهناسنا ، تیادـه  يارب  لاـعتم  يادـخ 
؛  میدناسر ار  نانخس  هتسویپ  ناشیا  يارب  قیقحت  هب  و  صصق 51:28 ).  «. ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َلْوَْقلا  ُمَُهل  اَْنلَّصَو  ْدََقلَو  : » دنـسرب يدبا  تداعس 
«. تسا رگیدکی  یپ  رد  ناماما  نداتـسرف  هیآ :  نیا  زا  روظنم   : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دـنوش . رّکذـتم  دـیاش 

هدراهچ سدقم  دوجو  تیاده ، هلیـسو  اهنت  هکارچ  تساهناسنا ؛  رب  ادخ  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  نیا  ح1 ) ص229 ، ج3 ، ناهرب ، ریسفت  )
رـضحم زا  دنک و  یگدنز  ناراوگرزب  نیا  زا  رفن  هدزیـس  اب  هک  تشاد  ار  راختفا  رپ  تداعـس  نیا  مالـسا  تّما  دـنا و  مالـسلا  مهیلع  موصعم 
صوصخ نیا  رد  هک  یتایاور  قبط  هدشن و  نشور  لماک  روط  هب  ام  يارب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  رارـسا  هچرگا  ددرگ . دنمهرهب  اهنآ 

تـسا هدـش  رکذ  نآ  يارب  هک  يرارـسا  اهتمکح و  زا  یکی  ددرگیم ، صخـشم  ترـضح  نآ  دوخ  ِروهظ  زا  سپ  نآ  ِّتلع  تسا  هدـمآ 
یگرزب لضف  مالسلا  مهیلع  هّمئا  روضح  تمعن  تسا . ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  سانشان  ردق  تّما  مدرم و  رب  دنوادخ  نتفرگ  مشخ 
مالـسلا هیلع  رقاـب  ماـما  دناهتـشگ . مورحم  نآ  زا  یـسانشانردق ، دوـخ و  یـصاعم  رطاـخ  هـب  هنافّـسأتم  هـک  تساـهناسنا  رب  ادـخ  فرط  زا 

باتک یفاکلا ، «. ) دنکیم رود  اهنآ  ترواجم  زا  ار  تیب ) لها   ) ام دیامن ، بضغ  دوخ  ياههدیرفآ  رب  لاعتم  دنوادخ  یتقو   : » دـنیامرفیم
ح31) ۀبیغلا ، یف  ٌباب  ۀّجحلا ،

يرادهگن نید 

ترـضح روهظ  ریخأت  تبیغ و  للع  زا  یکی  ترـضح  نآ  هدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سّدـقم  دوجو  زا  هک  یتایاور  یخرب  رد 
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تبیغ ناحتما  هک  دیآیمرب  نینچ  هنیمز  نیا  رد  هدـش  دراو  رابخا  عومجم  زا  دـننادیم . مدرم  ناحتما » شیامزآ و   » ار مالـسلا  هیلع  يدـهم 
لصف ياهباب 27 و47 ، رثالا ، بختنم  هدنزرا  باتک  هب  هنیمز ، نیا  رد  . ) تسا یهالا  تاناحتما  نیرتراوشد  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما 

دنهاوخن شزغل  زا  نوصم  نومزآ  نآ  رد  مه  تیالو  تماما و  هب  نادقتعم  یتح  هک  تسا  يّدـح  هب  ناحتما  نیا  يراوشد  دوش ). هعجارم   2
نیرخآ تبیغ  نامز  رد  نونکا  دـناهداد . ار  دوخ  ناحتما  هبتر ، نیا  زا  لـبق  نارگید  و  تسا ، نارواـب  تماـما  يارب  ناـحتما  نیا  ًاـساسا  دوب .

دشاب راوتسا  رایسب  دوخ  تاداقتعا  رد  دیاب  یمدآ  دزاس . ادج  رگنیحطسو  نامیا  تسس  دارفا  زا  ار  اهمدق  تباث  دهاوخیم  دنوادخ  اوشیپ ،
هک نآ  زا  لبق  هک  دشاب  رازگساپس  دوخ  نایاوشیپ  زا  ًانمض  دوشن . تسـس  شیوخ  دیاقع  رد  دزغلن و  تامیالمان ، اهیتخـس و  نیا  رثا  رد  ات 

ياهنوگ هب  ناسنا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ناحتما  يراوشد  دناهدرک . دزشوگ  ار  نارود  نآ  ياههاگشزغل  تارطخ و  دسر ، ارف  تبیغ  نامز 
ات حبص  کی  هکلب  درادن ، مه  يدایز  نامز  تدم  هب  جایتحا  بلطم ، نیا  دوشیمن . هجوتم  مه  شدوخ  هک  دهدیم  تسد  زا  ار  شتاداقتعا 

فیصوت و رد  یئاویش  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  ح2 ) ص101 ، ج52 ، راونالاراحب ، ! ) دـنکیم تیافک  ندـش  نیدیب  يارب  بورغ 
َْدنِع َکلذو  ٍۀَجیلَوَو ، ٍۀَناِطب  ُّلُک  اهیف  ُطُقْـسَت  ٍمَْلیَـص ، َءاّمَـص  ٍۀَْنِتف  ْنِم  َُّدبال   : » دنیامرفیم دوشیم  مدرم  ریگنماد  هک  ییاههنتف  زا  یخرب  ِنییبت 

ج51، راونالاراحب ، «. ) ناَفَْهل ٍنیِزَح  ُّلُکو  ناّرَحَو ، ٍّيِرَح  ُّلُکَو  ِضْرألا  ُلْهأَو  ِءاَـمَّسلا  ُلـهأ  ِهیَلَع  یْکبَی  يِدـْلُو ؛  ْنِم  َثلاـثلا  ۀعیّـشلا  ِنادـِْقف 
نوگنرـس ار  یکیدزن  تسود  يدوـخ و  ره  هک  دـسریم  ارف  ریزگاـن  تسا و  هار  رد  هدـیچیپ ) مهبم و  یلیخ   ) روـک ياهـنتف  ح2 ) ص152 ،

رهو هتخوسلد  درم  نز و  ره  نیمز و  نامـسآ و  لها  دننک ، مگ  ار  مدنزرف  لسن  زا  ماما  نیمّوس  نایعیـش ، هک  تسا  ینامز  هنتف  نیا  دنکیم .
یناحتما يانعم  هب  هنتف » . » دنهدیم ربخ  هنتف »  » زا مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـیرگیم . مالـسلا ) هیلع  يدـهم   ) وا رب  یکانهودـناو  نیگمغ 

نیا يراوشد  نایب  رد  هوالع  هب  دزغلب . دوش و  هدیـشک  نآ ، دـیدش  هبذاـج  لـباقم  رد  تسا  نکمم  سکره  دـبیرفیم و  ار  ناـسنا  هک  تسا 
ناحتما نیا  ینعی  تسا ؛ ) دـیدش »  » يانعم هب  ملیـص »  » و رک »  » ینعی ءاّمَـص » . )» تسا مَلیَـص » ءاّمـص   » هنتف نیا  هک  هدومرف  حیرـصت  ناـحتما 

ماـما دـنریگیم . رارق  فارحنا  طوقـس و  ضرعم  رد  همه  دـنزیم و  نیمز  رب  مه  ار  صاوخ  ناتـسود و  هک  تسا  مولعماـن  تخـس و  ناـنچ 
نیگمغ ناشنامز ، ماما  ندرک  مگ  زا  درد ، لها  هک  ياهرود  دناهتـسناد . نیمز  نامـسآ و  لها  هیرگ  نامز  ار  نامز  نیا  مالـسلا  هیلع  متـشه 

رب هودـنا  مغ و  اب  اهنآ  یگدـنز  دوریمن و  نوریب  ناشیا  لد  زا  بئاغ  ماما  مغ  نوچ  دـننیبیمن ؛  یلاحشوخ  يداش و  دـنرطاخ ، هدرـسفاو 
. دباییمن مایتلا  اهنآ  هتخوس  ِلد  اهنشج ، اهيداش و  رد  دنتـسین و  ایند  لها  ياهیلاحشوخ  یپ  رد  اذـل  تسا . نیجع  ناشنامز  ماما  تبیغ 

ِءاملا ِنادـِقف  َدـْنِع  ٍنیزَح  َناریَح  ٍفِّسَأَـتُم  ٍنِمُؤم  ْنِم  ْمَکو  ۀَـنِمُؤم  ٍّيِرَح  ْنِم  ْمَک  دـندومرف ...« :  سپـس  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع 
«. َنیِرفاکلا یَلَع  ًاباذَعَو  نینِمؤُملا  یَلَع  ًۀمحَر  ُنوکَی  ٍبُْرق ، ْنِم  ُعَمُْـسیامک  ٍدـُْعب  ْنِم  ُعَمُْـسی  ًءادـِن  اوُدُون  دـق  اُوناک  ٌسِیآ ، مِِهب  ّینأک  نیعَملا !

كانهودنا هتخوس و  لد  نیعَم » ءام   » ندرک مگ  رد  هک  نمؤم  ياهدرم  اهنز و  دنرایسب  هچ  ص6 ... ) ج2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  )
اب دننکیم ، ادص  ار  اهنآ  روهظ ) ماگنه  رد  . ) دنتسه يدیمون  ّتیعـضو  نیرتدب  رد  هک  منیبیم  ار  اهنآ  ییوگ  دناتحاران ! نادرگرـس و  و 

لاح فاصوا  نیا  تسا . باذع  نارفاک  يارب  تمحر و  نانمؤم  يارب  ادن  نیا  هک  دوشیم  هدینـش  کیدزن -  نوچمه  رود -  زا  هک  ییادص 
نیا هعیـش  ِدرد  دراد . اراوگ  بآ  نیا  زا  ندـنام  مورحم  يارب  هک  یهودـنا  نزح و  تسا و  نیعَم » ءاـم   » ندرک مگ  ماـگنه  هتخوـسلد ، هعیش 

یناشن دیاب  دنزاس  هجوتم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  يوس  هب  ار  نارگید  دنهاوخب  یتقو  ارچ  تسا !؟ هدـش  بئاغ  ارچ  نیعَم  ءام  نیا  هک  تسا 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  ریـسافت  هب  هعجارم  اب  ( !؟ دنهدب ار  دـشابیم ). جـح  هکرابم  هروس  هیآ 45  زا  هتفرگرب  حالطـصا  نیا  « ) هـلّطعُم رئب  »

[ نایبلا عمجم  زا  لقنب  قئاقدـلا 531:6  زنک  «. ] ِهِْملِِعب ُعَفَْتُنی  الو  هیلإ  ُعجُری  ٍِملاـع ال  ْنِم  مَک   : » دـناهدومرف هلَّطَعُم » رئب   » ریـسفت رد  هک  مینیبیم 
هب ندشن  هعجارم  بآ ، هاچ  ِندنام  هدافتسا  نودب  لّطعم و  زا  دارم  دوشیم و  جارختـسا  تایح  هّدام  نآ  زا  هک  هدش  هیبشت  بآ  هاچ  هب  ِملاع 

ینیبشیپ لباق  يداع  تابـساحم  اـب  دوریمن و  ناـمگ  هک  یناـمز  رد  يدـیماان ، نیع  رد  همه ، نیا  اـب  تسوا ). ملع  زا  ندربن  هرهب  ِملاـع و 
، یتوکلم يادن  نیا  دـنوشیم . هدـناوخ  ارف  ترـضح  نآ  يافو  اب  نارای  دـش و  دـهاوخ  هداد  رـس  روهظ  يادـن  یناهگان  تروص  هب  تسین ،

. ددرگیم نارفاک  باذع  ببس  دشخبیم و  یّلست  ار  نانمؤم  هتخوس  كانهودنا و  ياهلد 
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یشارت نید 

بآ شنورد  رد  نمؤم  لد  هک  دیآیم  مدرم  رب  ینامز   : » دنیامرفیم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
یلو دـننیبیم ؛  ناـشنید  رد  ییاهتعدـب  اـهیراتفرگ و  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا  ددرگیم و  بوذ  شتآ  رد  برـس  هک  ناـنچ  دوشیم ؛ 

ص140) باب 5 ، ج16 ، هعیشلا ، لیاسو  «. ) دنرادن ار  نآ  ینوگرگد  تردق 

دیدرت کش و 

راکـشآ ار  ناـنآ  یناـهن  ياهدادعتـسا  رهاـظ و  تسا  هتفهن  یعقاو  نارظتنم  دوـجو  رد  هـک  ار  ییاـهرهوگ  تـبیغ ، نارود  ياهبیـشن  زارف و 
هیلع اضر  ماما  دننادرگیمرب . يور  ترضح  نآ  زا  هدیدرگ  دیدرت  ّکش و  راچد  نامیا ، تسُس  دارفا  زا  يرایـسب  رگید  فرط  زا  دزاسیم .

دننکیم لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  سدقم  دوجو  هب  تبـسن  اهنآ  کش  مدرم و  راکنا  زا  مالـسلا 
اب دنوادخ  هک  ینامیپ  دهع و  اب  مئاق  مدنزرف  تخیگنارب ، قح  هب  ارم  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  دومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک 
رد زین  یهورگ  و  درادن ، مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  هب  يزاین  دـنوادخ  دـنیوگیم :  مدرم  رثکا  هک  ییاج  ات  دـنکیم ، تبیغ  تسا ، هتـسب  نم 

ص228) ، 1 جمالسلا هیلع  اضرلا  دنسم  . ) دننکیم کش  وا  تدالو 

طباور نتسسگ 

اهیتسود و دوشیم و  هتـشادرب  اههدرپ  هک  دوب ، دـهاوخ  نکـشرمک  یبوشآ  هدـنبوک و  ياهنتف  ار  نامدرم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
ص152، ج52 ، راونالاراحب ، . ) دوش دیدپان  اههدید  زا  مدـنزرف  لسن  زا  ماما  نیموس  هک  تسا  یماگنه  نیا  دوریم و  نیب  زا  اهیدـنواشیوخ 

.( ح2

ییوج هانپ 

يرکسع نسح  ماما   ) مدنزرف نیمّوس  تلحر  ماگنه  هب  نایعیش  هک  منیبیم ، ییوگ   : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ :  لاّضف  نب  نسح 
 : دومرف ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دنزرف  يا  ارچ ؟ مدیسرپ :  دنباییمن ». ار  نآ  یلو  دنتسه ؛  یهاگهانپ  بلط  رد  مالسلا ) هیلع 
اب هاگره  دشاب و ) یتموکح  چیه  راب  ریز  تسا  هتساوخن   ) اریز  : » دومرف تسا ؟ ناهنپ  ارچ  مدیسرپ :  تسا ». ناهنپ  اههدید  زا  ناشماما  اریز  »

.( ح1 ص152 ، ج51 ، راونالاراحب ، «. ) دشابن وا  ندرگ  رب  يدَحَا  تعیب  دنک ، مایق  ریشمش 

تبیغ رصع  رد  اهتسیاشان  اهتسیاش و 

هراشا

هانگ هطرو  زا  دوخ  تاـجنو  ظـفحو  دوخ  تیادـه  هب  اـهنت  دـشیدنایمن و  شیوخ  هب  اـهنت  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  نارود  رد  هعیش 
رادیب رد  ناگداتفا ، يریگتـسد  رد  مدرم ، هب  ندناسر  يرای  رد  دنادیم و  میهـس  زین  نارگید  تشونرـس  رد  ار  دوخ  هکلب  دهدیمن ؛ تیمها 

ماما دوخ  هک  دـنکیمن  هدنـسب  نیا  هب  اهنت  وا  درامـشیم . لوئـسم  ار  دوخ  ناراکهنگ ، داشرا  رد  ناهارمگ و  تیادـه  رد  نـالفاغ ، يزاـس 
دوخ هک  دنکیمن  افتکا  نیا  هب  اهنت  دنـسانشب . ار  یهالا  ياوشیپ  یقیقح و  يالوم  نآ  زین  نارگید  ات  دـشوکیم  هکلب  دسانـشیم ؛  ار  نامز 

دنکیم شالت  یعقاو  رظتنم  دزاس . نومنهر  میقتسم  طارص  هب  زین  ار  نارگید  ات  دنکیم  شالت  هکلب  دنک ؛  تکرح  اوقت  حالـص و  لیبس  رب 
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نامسآ دیـشروخ  نیرخآ  زورفاناهج  هرهچ  زا  ار  تبیغ  باجح  نیا  اهتسیاشان )  ) تارکنم كرت  و  اهتسیاش )  ) اهفورعم هب  لمع  اب  ات 
هتـشاد هدیـشوپ  ناشیا  زا  ار  ام  هچ  نآ   : » تسا هدومرف  دـیفم  خیـش  هب  ياهمان  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دزاس ؛  فرطرب  تیالو  تماما و 

هب ندش  لئان  يارب  ص602 ). ج2 ، یـسربط ، جاجتحا  «. ) دسریم ام  هب  نانآ  هدیهوکن  دنـسپان و  ياهراک  زا  هک  يرابخا  زج  تسین  تسا ،
. میسانشب رتهب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مالک  وترپ  رد  ار  اهتسیاشان  اهتسیاش و  زا  یخرب  هک  دراد  نآ  ياج  الاو  فده  نیا 

تقو لوا  زامن 

نومأم دزن  رد  تفای و  روضح  دوب -  نایارگیدام  زا  هک  یباص -  نارمِع  مالسلا ، هیلع  ججحلا  نماث  ترضح  تارظانم  سلاجم  زا  یکی  رد 
وا باوج  مکحم  لالدتسا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  درکیم ، حرطم  هک  یلاؤس  ره  تخادرپ . ثحب  هب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  اب  دیحوت ، هرابرد 
 : دومرف نومأم  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیـسر . ارف  رهظ  تقو  هک  دوب  هدش  غاد  ًالماک  هدیـسر و  دوخ  جوا  هب  هرظانم  ثحب و  دومرفیم . ار 

ثحب هلابند   ) مرورس یبلق :  َّقَر  دقف  یتلأسم  َّیَلَع  ْعَطقت  ال  يدِّیس ! ای  تفگ :  یباص  نارمع  دیسر .» ارف  زامن  تقو  ْتَرَـضح : » ْدَق  ُةالّـصلا  »
مالسلا هیلع  اضر  ماما  اّما  تسا . تقیقح  شریذپ  هدامآ  هدش و  مرن  ملد  منکیم  ساسحا  هک  دینکم ؛  عطق  ارم  لاؤس  هب ) خساپ  یسررب و  و 

ار زامن  ُدوُعَنَو .» یّلَُـصن   : » دـندومرف هدرکن  یـسررب  ثحب و  يادـف  ار  تقو  لّوا  زامن  هتفرگن و  رارق  یباـص  نارمع  تاـساسحا  ریثأـت  تحت 
. دـنداد همادا  ثحب  هب  هتـشگ و  زاب  سلجم  هب  زامن  زا  سپ  دـندرازگ و  زامن  ناـهارمه  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  میدرگیم . زاـب  میرازگیم و 

تیاور ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  يرگید  نایب  رد  ص172 ). ج1 ، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  )
ماجنا نآ  مزاول  تیاعر  اب  عقوم و  هب  ار  دوخ  هناگجنپ  ياهزامن  وا  هک  مادام  تسا ؛  ناساره  فئاخ و  نمؤم  زا  هتـسویپ  ناطیـش   : » دننکیم

ص81) ج3 ، هعیـشلا ، لیاسو  «. ) دـنکیم گرزب  ناهانگ  دراو  ار  وا  دوشیم و  بلاغ  يو  رب  ناطیـش  دـنک ، هابت  ار  اهنآ  هاگره  سپ  دـهد .
. مینک لمع  رتهب  زامن ، هماقا  هب  تبسن  هتفرگ  ماهلا  یهالا  يایلوا  شور  زا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  نارظتنم  ناتسود و  تسا ، هتسیاش  رایسب 

نآرق اب  سنا 

زا نخـس  نآ  رد  هک  ياهیآ  هب  ندیـسر  ماگنه  دـندرکیم ، توالت  نآرق  رایـسب  اهبـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـیوگ :  كاّحـض  نب  ءاـجر 
هانپ ادـخ  هب  خزود ، شتآ  زا   : » دومرفیم و  دـندرکیم ، تشهب  ياضاقت  ادـخ  هاگرد  زا  هدـش و  نایرگ  دـمآیم ، نایم  هب  خزود  تشهب و 
رگا  : » دوـمرفیم هدوـمن و  متخ  ار  نآرق  راـب  کـی  زور  هـس  ره  ترـضح  نآ  ص182 ). ج2 ، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  راـبخا  نویع  !« ) مربیم

رد مدیـشیدنا و  نآ  ینعم  رد  هک  نیا  رگم  مدـناوخن  ار  ياهیآ  چـیه  یلو  مناوتیم ؛  منک ، متخ  ار  نآرق  زور  هس  زا  رتـمک  رد  هک  مهاوـخب 
«. منکیم توـالت  ار  نآرق  همه  راـبکی ، زور  هس  ره  ورنیا ، زا  مدرک . رکف  هدـش  لزاـن  تقو  هچ  رد  عوـضوم و  هچ  رد  هیآ  نآ  هـک  نـیا 

.( ص365 ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  )

یناسر يرای 

یناسک دنرایسب  دنباییم -  شیازفا  یعامتجا  ياهیناماسبان  دنریگیم و  ینوزف  اههنتف  هک  مالـسلا -  هیلع  يدهم  ترـضح  تبیغ  نارود  رد 
اجنآ ات  لقاّدح -  دنک -  داجیا  شاهعماج  رد  نیداینب  يرییغت  دناوتن  هچرگا  رظتنم -  هعیـش  دننامیم . مورحم  شیوخ  مّلـسم  قوقح  زا  هک 

یهاتوک نارگید  یهاوخریخ  رد  دزرویم و  تفوطع  نادنمتسمو  ناریقف  هب  دنکیم ؛  يریگتسد  ار  ناگراچیب  نافیعـض و  دراد -  ناوت  هک 
رد ات  دنکیم  هدامآ  ار  دوخ  هک  یـسک  تساهیناسريرای . نیمه  راظتنا ، یعامتجا  دـُعب  ياههولج  نیرتابیز  زا  یکی  یتسار  هب  دزرویمن .

، دشاب هتشاد  هزرابم  داهج و  یتیگ ، رـسارس  رد  تلادع  يرارقرب  متـس و  يزادنارب  يارب  مالـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  باکر  رد  روهظ ، نارود 
ناـیرج رد  دـشاب !؟ اـنتعایب  تکاـس و  دـناوتیم  هنوـگچ  ناـگراچیب  ناـمورحم و  ناگدیدمتـس و  جـنر  هب  تبـسن  تبیغ  هرود  رد  کـنیا 
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 - 1 دناهتسناد :  ریز  ياهتـسیاشان  ار  رادید  قیفوت  رد  ریخأت  تلع  ترـضح  نآ  هادف  انحاورا  رـصع  ماما  تمدخ  رایزهم  نب  ّیلع  یبایفرش 
، مالـسلا هیلع  نامز  ماما  مایپ  (. ) نادـنواشیوخ زا  ندـیرب   ) محر عطق   - 2 هعیـش . يافعـض  یگدنامرد  هجیتن  رد  نادنمتورث و  يزودـنا  لام 

ص47) يزاجح ، نیدلا  لامج  دیس 

رادشه

رب ناشيزیگناهنتف  نایز و  دناهتخاس ، زیواتـسد  ار  تیبلها  ام  یتسود  تّدوم و  هک  یناسک  زا  یخرب   : » دـنیامرفیم مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
. تسا غورد  هعدـخ و  قح ، ندـناشوپ  ندولآ ، لطاب  هب  ار  قح  يانعم  هب  تسا ؛  هدـش  قتـشم  َلَجَد »  » هملک زا  لاّجد   ) لاّجد زا  اـم  ناـیعیش 
میقع و ار  وا  ياـهتیلاعف  ترـضح  نآ  یلو  دـنکیم ؛  جورخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روـهظ  زا  لـبق  هک  تسا  يدرم  تفـص  لاّـجد 

هیلع اضر  ترـضح  تسا ؟ رتشیب  لاّجد  زا  ناشهنتف  ارچ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دندیـسرپ :  تسا .» رتشیب  دزاسیم ). یثنخ  ار  شیاههئطوت 
ّقح و دش ، نینچ  هاگره  دنیامنیم . توادع  ینمشد و  ام  ناتسود  هب  تبسن  دنزرویم و  تّدوم  رهم و  ام  نانمشد  اب  اریز   : » دومرف مالـسلا 
ص391، ج75 ، راونالاراحب ، «. ) دوشیمن هتخانـش  زاـب  قفاـنم  زا  نمؤم  ناـسنا  هجیتن  رد  هدـیدرگ  هبتـشم  تقیقح  دزیمآیم و  مه  هب  لـطاب 

ح11)

تبیغ رصع  رد  نایعیش  فیاظو 

ماما تخانش 

«. ًۀَِّیلِهاج ًۀَـتیِم  َتاـم  ُهَتَِّمئَأ  ْفِْرعَی  َْملو  َتاـم  ْنَم  : » دـندومرف نید  عیارـش  هراـبرد  نومأـمهب  باـطخ  ياهتـشون  رد  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما 
همئا تخانـش  مدـع  ارچ  یتـسار  تسا . هدرم  ّتیلهاـج  گرم  هب  دریمب ، شیوخ  ناـماما  تخانـشیب  سکره  ص84 ) ج23 ، راونالاراحب ، )

اب زج  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ایآ  تسا !؟ هدش  هدرمش  ینامیایب  رفک و  فیدرمه  ناشیا ، بیذکت  و  ّتیلهاج ، كرش و  ياپمه  مالسلا  مهیلع 
هب تفاـی ؟ تسد  ناوتیمن  حیحـص  ینید  تفرعم  هب  وا ، تفرعم  اـب  زج  و  تخانـش -  ناوتیمن  ار  تیادـه  هار  مالـسلا ، هیلع  ماـما  تخاـنش 
نآ تبیغ  تدالو و  خیرات  باقلا و  اهمان و  يریگدای  اب  اهنت  تسا -  یحو  فراعم  همه  دیلک  هک  مالسلا -  هیلع  رصع  ماما  تخانـش  نیقی ،

تدالو و ياهیتفگش  رد  دیاب  دیشیدنا . وا  ياههناشن  اهمان و  تمکح  رد  دیاب  تخانش . ار  تماما  هاگیاج  دیاب  دوشیمن . لصاح  ترضح 
دیاب درک . وجوتسج  هنالوؤسم  یهاگن  اب  ار  نآ  مزاول  لماوع و  تسـشن و  یـسررب  هب  ار  وا  زار  زمر و  رپ  تبیغ  دیاب  درک . لّمأت  وا  تایح 

زاب تسوا  يدونـشخان  يدونـشوخ و  ببـس  هک  ار  هچنآ  دـیاب  يدـهملا ) مامالا  ۀـملک   ) دومن تقد  شترـضح  ياههدومرف  تاـملک و  رد 
ياهمدقم تخانـش ، مهف و  ّربدت و  تقد و  یـسررب و  لّمأت و  هشیدنا و  نیا  دیمهف . دـیاب  ار  وا  ياهنامرآ  فادـها و  هرخالاب ... و  تخانش .

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  زا  تعاطا  نیع  یتعاطا ، نینچ  تسا و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  زا  زیمآدـّبعت  یتعاـطا  يارب  نیرفآدـهعت 
هب داقتعا  لصا  دوشیم . هصالخ  ترضح  نآ  تفرعم  رد  نید  ًالصا  هک  يروط  هب  دیآیم ؛  رامش  هب  مالسا  نامیا و  تیاغ  هک  تسا  ملسو 
هب نید  رد  يدابع  لامعا  همه  حور  ادخ و  یگدنب  هار  نیرتالاب  راوگرزب ، نآ  ربارب  رد  میلـست  ناشیا و  هب  عوجر  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما 

حیتافم «. ) رُوثْأَملا ِنیِّدلا  یَلَع  ُمالّـسلا   : » میناوخیم هادـف  انحورا  رـصع  ماما  تارایز  زا  یکی  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـیآیم . باسح 
تسا ینید  نامه  ناشیا  هب  تفرعم  مالسلا و  هیلع  رصع  یلو  سّدقم  دوجو  هدیـسر . ام ) هب   ) نید رب  مالـس  رّهطم ) بادرـس  ترایز  نانجلا ،
ساّبع نب  میهاربا  دومرف . دهاوخ  لاؤس  نآ  دروم  رد  تمایق  رد  تسا و  هدومرف  لزان  شربمایپ  رب  هتـساوخ و  ناگدـنب  زا  لاعتم  يادـخ  هک 

هیآ نیا  هرابرد  دنتـشاد  روضح  زین  یّنُـس  نادنمـشناد  زا  یعمج  مدوب . مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  رـضحم  رد  دیوگ :  یلوص 
هک یتمعن  نیا  دش )» دیهاوخ  هدیسرپ  تمعن  زا  زور  نامه  رد  دیدرتیب  سپس  . » رثاکت 8:102  « ) ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلأُْسَتل  َُّمث  دش « :  لاؤس 
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يادص اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا ! کنخ  بآ  تمعن  نیا  داد :  باوج  اهنآ  زا  یکی  تسیچ ؟ دنکیم  لاؤس  نآ  زا  تمایق  رد  دنوادخ 
دیوگیم يرگید  تسا ؛  کنخ » بآ  ، » هیآ نیا  رد  میعن ، زا  روظنم  دیوگیم :  یکی  دینکیم ! ریسفت  ار  نآرق  هنوگنیا  امـش  دومرف :  دنلب 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  شردپ  زا  مردپ  یلو  تسا ؛  هدوسآ » تحار و  باوخ   » روظنم دیوگیم :  کی  نآ  تسا و  ذیذل » ياذغ   » روظنم : 
، دنوادخ انامه  دومرف : دیدرگ و  نیگمـشخ  ترـضح  نآ  دش . حرطم  شرـضحم  رد  میعن »  » ریـسفت دروم  رد  نانخـس  نیمه  هک  دومرف  لقن 

ّتنم دراذـگیمن . ّتنم  اهنآ  رب  نآ  رطاخ  هب  دـنکیمن و  تساوخزاب  هدومرف ، تمحرم  لّـضفت و  اـهنآ  هب  هچنآ  دروم  رد  ار  شناگدـنب 
!؟ دوش هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  دنـسپان ، يراک  نینچ  هک  تساور  هنوگچ  سپ  تسین . هدیدنـسپ  يدام  ياهتمعن  دروم  رد  اهناسنا  رب  نداهن 

لاؤس دروم  ار  شناگدنب  تّوبن ، دیحوت و  هلحرم  زا  سپ  هراب ، نیا  رد  دنوادخ  تسا . تلاسر  نادناخ  ام  تیالو  یتسود و  میعن ، زا  روظنم 
ٌّقَح  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هک  تساجنادب  ات  تیالو  نیا  نتفریذپ  تاکرب  ص464 ) ج16 ، هعیشلا ، لیاسو  «. ) دهدیم رارق 
رب ح4 ) ص307 ، ج23 ، راونالاراحب ، «. ) اقیفَر َکئلوأ  َنُسَحو  نیحلاّصلاو  ءادهّـشلاو  َنیقیّدّـصلاو  نیّیبَنلل  ًاـقیفر  اـنّیلو  َلَـعْجَی  ْنأ  ِهَّللا  یلع 

، نایوگتـسار ناربمایپ ، قیفر  مدـمه و  دـناهدش ، لیان  ناـیاوشیپ  اـم  تفرعمو  تیـالو  ماـقم  هب  قحب  هک  ار ، اـم  ناتـسود  هک  تسا  دـنوادخ 
. دنتسه ییاقفر  وکین  نانآ  دهد و  رارق  ناگتسیاش  نادیهش و 

ماما تبحم  دای و 

اَّمِم ٌْریَخ  َوُه  اوُحَْرفَْیلَف  َِکلِذبَف  ِِهتَمْحَِربَو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق  مدیـسرپ « :  ار  ریز  هیآ  يانعم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـیوگ :  لیَُـضف  نب  دّـمحم 
هیلع ماما  تسا .» رتهب  دنروآیم  درگ  هچره  زا  نیا  دنوش و  داش  دیاب  هک  تسادـخ  تمحر  لضف و  هب  وگب  « ؟ ) سنوی 58:10  « ) َنوُعَمْجَی
عمج اهنآ  هک  ییایند  زا  تسا  رتهب  نآ  هک  دنـشاب  نامداش  دیاب  وا  نادناخ  ربمایپ و  یتسود  هب  هک -  تسا  نیا  دوصقم  دومرف - « :  مالـسلا 

دوشیمن لفاغ  وا  ِدای  زا  وا ، هب  تبسن  شتبحم  هزادنا  هب  درادیم ، تسود  ار  یسک  ناسنا  یتقو  ص307 ) ج2 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  «. ) دننک
زا هچرگا  تبیغ -  نامز  رد  نامیا  لها  اذـل  دـنک . شومارف  ار  وا  دـناوتیمن  هک  تسا  يوق  ياهزادـنا  هب  بوبحم  اب  شایبلق  دـنویپ  نوچ   ؛
 : » هفیرش هیآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  یـصخش  دنربیمن . دای  زا  ار  وا  زگره  دنامورحم -  دوخ  ياوشیپ  ِندید 
نینچ ترضح  نآ  دیـسرپ ، نامقل 20:31 ) « ) درک مامت  امـش  رب  ار  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  ياهتمعنو   « » ًۀَـنِطابَو ًةَرِهاـظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسأو 
بیاغ یسک  ناماما  زا  ایآ  درک :  لاؤس  يوار  سپس  بیاغ .» ماما  ینطاب  تمعن  تسا و  راکـشآ  رهاظ و  ماما  يرهاظ  تمعن   : » دنداد خساپ 

نیمهدزاود وا  دوشیمن . بیاغ  نامیا  لها  ياـهلد  زا  وا  ِداـی  یلو  ددرگیم ؛  ناـهنپ  مدرم  ِناگدـید  زا  وا  مسج  هلب ،  : » دـندومرف دوشیم ؟
وا هب  تبـسن  نوـچ  دـننک ؛  شوـمارف  ار  وا  تسا  نـکمم  ناـمیایب  مدرم  يرآ ، ح6 ) باب 34 ، نیدـلا ، لامک  «. ) تسا ناـماما )  ) اـم زا  رفن 

هنوگچ دراد ، وا  تبحم  ورگ  رد  لد  تسوا و  تیالو  تفرعم و  لها  دسانـشیم و  ار  وا  هک  نآ  اـّما  دنـسانشیمن ؛  ار  وا  دـنرادن و  تفرعم 
تلفغ وا  ِدای  زا  زگره  هک  دشاب  هدرک  يوق  ادخ  تجح  اب  ار  دوخ  دنویپ  دیاب  تبیغ  ِنامز  ِنانمؤم  ردقنآ  دـنک !؟ شـشومارف  تسا  نکمم 

«. هَرْکِذ انِْـسُنت  الَو  ّمهللا ...  : » دنراد تلئـسم  ادخ  زا  هک  تسا  نانمؤم  همه  يوزرآ  نیا  درادن . زاب  بوبحم  دای  زا  ار  اهنآ  زیچ  چیه  دننکن و 
زا شیور  داییب  درذگب  ناک  یمد  ربم .» ام  رطاخ  هحفـص  زا  ار  شدای  ادنوادخ ! ( » مالـسلا هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  رد  اعد  نانجلا ، حـیتافم  )

دراد تسود  سکره  : » هک دیامرفیم  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  جـجحلا  نماث  ترـضح  هَّللا  رفغتـسا  رامـشیب  مد  نآ 
دوخ هشیپ  ار  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  رَظتنم  تّجح  ّتبحم  دشاب ، وکین  شمالسا  لماک و  شنامیا  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  يادخ 

هکره يارب  نم  دـنیاوقت ؛  ياههناشن  تیادـه و  ناماما  یگدـنز و  ياهیکیرات  رد  نشور  ياـهغارچ  ناـیاوشیپ ، رگید  وا و  هک  دـهد  رارق 
ص296) ج36 ، راونالاراحب ، «. ) منکیم تنامض  ار  تشهب  یلاعت  يادخ  يوس  زا  دوش ، اراد  ار  ناشتیالو  درادب و  تسود  ار  نانآ 

ضغب بح و 
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«. اَّنِم َْسیَلَف  ِکلذَک  ْنُکَی  َْمل  ْنَمَف  اِنئادْعِأل ؛  َنوُِفلاخُملا  اِنلوَِقب ، َنوُذِخآلا  انِْرمَأل ، نومِّلَسُملا  اُنتعیش   : » دنیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
تفلاخم ام  نانمـشد  اب  دـننکیم ، لمع  ام  راتفگ  هب  دـنهنیم و  ندرگ  ام  رما  هب  هک  دـنایناسک  اـم  ناوریپ  ح24 ) ص167 ، ج65 ، نامه ، )

دنَمْرَک یلاها  زا  ینس  يدرم  دندوب  ناسارخ  مزاع  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  ینامز  تسین . ام  زا  دشابن ، نینچ  هکره  سپ  دنزرویم ؛ 
ارم ادخ ! لوسر  رـسپ  يا  درک :  ضرع  ترـضح  هب  ددرگرب  تساوخیم  هک  هاگنآ  دش  مامت  شتمدخ  دندیـسر و  نوچ  دوب و  ماما  نابرتش 
ْنُک دندومرف ...« : موقرم  وا  يارب  ار  ترابع  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  میوج . كّربت  نآ  هب  ات  دینادرگ  فّرـشم  ناتکرابم  ّطخ  زا  يرـصتخم  هب 

؛  شاب دّمحم  لآ  رادتسود  ح33 ) ص252 ، ج69 ، راونالاراحب ، «. ) نیقِـساف اُوناک  نإَو  مِهیّبحِمل  ًاّبُِحمَو  ًاقِـساف ، َتنُک  ْنإَو  دَّمَُحم  ِلآل  ًاّبُحم 
تدعاسم و زا  بانتجا  نتسج و  يرازیب  هرابرد  نینچمه  دنشاب . قساف  اهنآ  هچرگا  شاب ؛  ناشیا  ناتـسود  رادتـسود  یـشاب و  قساف  هچرگا 

ُیْعَّسلاو مَُهل  ُنوَعلاَو  مِِهلامْعأ  یف  لوُخُّدلا  نامیلُـس ، ای   : » دندومرف يرفعج  رفعج  نب  نامیلـس  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  نانمـشد  تنواعم 
دراو نامیلس ، يا  ح25 ) ص374 ، ج75 ، نامه ، «. ) راّنلا هب  ُّقَحَتُْـسی  یتَّلا  ِِرئابکلا  َنِم  ِدْمَعلا  یلع  مهیلإ  ُرَظَّنلاو  رفکلا ، ُلیدَـع  مِهِجئاوَح  یف 

ناهانگ هرمز  رد  ناشیا ، هب  يدمع  هجوت  تسا و  رفک  لداعم  ناشیاهزاین ، نیمأت  رد  ششوک  اهنآ و  هب  کمک  نانمشد و  هاگتسد  هب  ندش 
. تسا نآ  يازس  خزود  شتآ  هک  تسا  یگرزب 

وگلا نیرترب 

 : هک تسا -  وگلا  هوُسا و  اهناسنا  يارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  سّدقم  دوجو  میرک ، نآرق  هفیرـش  هیآ  قبط  هک  ییاجنآ  زا 
اهناسنا همه  دناترضح و  نآ  تالامک  ثراو  زین  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  بازحا 21:33 -)  « ) ٌۀَنَـسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدََقل  » 

ریسفت رد  طابترا  نیمه  رد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  دنهد . رارق  دوخ  يوگلا  قشمرس و  ار  ترضح  نآ  تالامک ، هب  ندیـسر  تهج  رد  دیاب 
و هدرک ، شیوخ  سفن  ياوه  يوریپ  هک  سک  نآ  زا  رتهارمگ  ایآ  . » صصق 50:28  « ) ِهَّللا َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاَوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَمَو  هیآ « : 
ج4، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  «. ) يدُْهلا ۀّمئأ  َنِم  ًيدُه  ِریَِغب  ُهاوَه  ُهَْنید  َذَخَّتا  ِنَم   : » دیامرفیم دوشیم )»؟ ادیپ  هتفریذپن  ار  یهالا  تیادهر  چـیه 

نیاربانب دناد . دوخ  نید  ار  شیوخ  سوه  اوه و  دیوجن و  رگتیادـه  ناماما  زا  تیادـه  هک  تسا  یـسک  هیآ  نیا  زا  روظنم  ح82 ) ص132 ،
، يوخ قلُخ و  ندومن  ناسمه  یگدـنز ، ندرک  وسمه  رد  دراد  هفیظو  دـنادیم ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  وریپ  هناـقداص  ار  دوخ  هک  یـسک 

هیلع نامز  ماما  هک  یسک  دراد - . مدقم  دوخ  تالیامت  رب  ار  ترضح  ياههتساوخ  دشوکب و  وا  اب  شیوخ  راتفر  لامعا و  نتخاس  گنرمه 
وکین رد  ار  دوخ  تّمه  دـشاب و  ایند  لابند  هب  هناصیرح  وا  زا  يوریپ  ياعّدا  اب  دـناوتیمن  رگید  تسناد ، ایند  هب  انتعایب  دـهاز و  ار  مالـسلا 
رگید تخانش ، تدابع  اعد و  رد  مامتها  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  یسک  دنک - . هصالخ  يویند  تاّذل  ندروخ و  بوخ  ندیـشوپ و 
اهبش مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  دراد . اور  یهجوتمک  یتسـس و  ادـخ ، اب  زاین  زار و  زامن و  رد  هدوب و  توافتیب  اـعد  هب  تبـسن  دـناوتیمن 

یبَِأب  : » دنیامرفیم مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تسا . یگدنب  تدابع و  لوغـشم  دنکیم و  يرادهدنز  بش  درامـشیم ؛  اههراتـس  تسا ؛  رادیب 
تسا و)  ) عوکر هدجـس و  لاح  رد  ماگنه ، بش  هک  یـسک  يادف  مردـپ  ص200 ) لئاسلا ، حالف  !« ) ًاـعکارو ًادـجاس  َموجُّنلا  یَعْرَی  ُهَْلَیل  ْنَم 

لگ ره  وت  زج  سگرن  لگ  مسق  تیافـص  هب  تسا  رات  نم  مشچ  هب  ملاع  وتیب  يدهم  ماهدید  شخبینـشور  دـنکیم ! ینابـش  ار  ناگراتس 
يرگداد و هب  ار  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هک  یـسک  تسا  رادـیب  هشیمه  اهرحـس  هک  مزاـن  وت  مشچ  تسم  سگرن  تسا  راـخ  ماهدـید  هک 
، دوشیم اهنآ  رب  هک  یملاظم  هب  تبـسن  دنک و  متـس  ادخ  ناگدنب  رب  وا ، هب  يادتقا  ياعّدا  اب  دـناوتیمن  رگید  تشاد  رواب  يرتسگتلادـع 
هچ دنکیم ، راتفر  تلادع  هب  ادـخ  ناگدـیرفآ  نیب  رد  دـنک ، مایق  ام ، مئاق  هک  ینامز  دـیامرفیم :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـنامب . توافتیب 

رصع ماما  زا  يوریپ  هب  دّیقم  هک  یناسک  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ص310 ) رثالا ، بختنم  . ) رادرکدب هچ  دنشاب و  راکوکین 
ج51، راونـالاراحب ، ...«. ) ِهِماـِیق َلـْبَق  ِِهتَبیَغ  یف  هب  ُّمَتأـی  وهَو  یتیب  ِلـهأ  َمئاـق  َكردأ  نَِمل  یبوُط   : » هدومرف هدژم  نینچ  دنتـسه  مالـسلا  هیلع 
. دیوج یّسأت  وا  هب  وا  مایق  زا  لبق  نارود  تبیغ و  نامز  رد  هک  یلاح  رد  دنک  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  سک  نآ  لاح  هب  اشوخ  ص72 )
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دـنادیم و ترـضح  نآ  وریپ  عبات و  تاهج  عیمج  رد  ار  دوخ  درک ، باختنا  شیوخ  يادـتقم  وگلا و  ناونع  هب  ار  ماما  هک  یـسک  نیارباـنب 
. تسامش عبات  نم  يأر  ْعَبَت ،» ْمَُکل  ییأر   : » هک تسا  دقتعم 

يرادربنامرف

چیه نینچمه  ءاسن 64:4 )  « ) ِهَّللا ِنْذِِإب  َعاَُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر  نِم  اَْنلَـسْرَأ  اَمَو  دوش « :  تعاطا  هک  نآ  يارب  رگم  داتـسرفن  ار  يربمایپ  چـیه  ادـخ 
 « ْمُْکنِم ِْرمَألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  دـناوخ « :  ارف  وا  زا  يربنامرف  تعاـطا و  هب  ار  مدرم  هکنآ  رگم  دومرفن  بوصنم  ار  یماـما 

تاروتسد تسا . ذفان  يراج و  قیالخ  همه  نایم  رد  شنامرف  هدارا و  دنربیم ، رس  هب  تبیغ  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هچرگا  ءاسن 59:4 ) )
مهارف ار  ترـضح  نآ  روهظ  هنیمز  هک  تساهنیمه  داهن . ندرگ  ار  وا  تیمکاـح  درک و  تعاـطا  اـهنآ  زا  تخانـش و  دـیاب  ار  شترـضح 
مْهیَلَع ِدهَعلاب  ِءافَولا  یف  ِبُولُقلا  َنِم  ٍعامتْجا  یَلَع  ِِهتَعاِطل -  ُهَّللا  مهَقَّفَو  انَعایْـشأ -  َّنأ  َْولو   : » دـیامرفیم راوگرزب  نآ  دوخ  تخاس . دـهاوخ 

 - دنادرگ قفوم  شیوخ  تعاطا  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  ام -  نایعیـش  رگا  ص602 ) ج2 ، یسربط ، جاجتحا  «. ) اِنئاِقِلب ُنُْمیلا  مُْهنَع  رَّخَأت  اَمل 
زج يزیچ  یهالا  دهع  ایآ  یتسار  هب  داتفایمن . ریخأت  هب  نانآ  زا  ام  رادید  تداعـس  دندشیم ، نامیپ  مه  لد و  مه  یهالا  دـهع  هب  يافو  رد 

ِهِروهُِظل َنیرظَْتنُملا  انِِمئاق  ِۀَعیِشل  یبوُط  « ؟ تسا ریذپققحت  ادخ  یلو  زا  ضحم  تعاطا  اب  زج  شتسرپ  نیا  ایآ  تسادخ ؟ یگدنب  شتسرپ و 
، ام مالسلا  هیلع  مئاق  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما  ص150 ، ج52 ، راونـالاراحب ، !« ) ِهِروهُظ یف  ُهل  َنعیطُْملاو  ِهتبیغ ، یف 

هیلع يدهم  ترـضح  نارظتنم  يو ! تاروتـسد  ناگدرپسرـس  شروهظ  نارود  رد  دـنیوا و  روهظ  راظتنا  مشچ  وا  تبیغ  نارود  رد  هک  نانآ 
ماما زا  يریذپنامرف  تعاطا و  نیا  دنهدیمن . ماجنا  يراک  وا  نامرف  هب  زج  دنسانشیمن و  تعاطا  زج  هک  دنتسه ، یناتخبکین  نامه  مالسلا 

«. اهدِّیـِسل ِۀَـمَألا  َنِم  َُهل  ُعَوْـطأ  مُه   : » دـیامرفیم فیـصوت  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  دـشاب  دـیاب  ياهنوـگ  هب  دـیاب  مالـسلا  هیلع  رـصع 
کلام زا  يزینک  يربنامرف  تعاطا و  زا  رتنوزفا  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  زا  نیرظتنم  يریذپنامرفو  تعاطا  ص308 ) ج52 ، راونالاراحب ، )
ِءایشألا ُبابو  ُهُحاتْفِمو  ُهُماَنِسو  ِرمألا  َُةْورِذ   : » دننادیم ماما  زا  تعاطا  رد  ار  ادخ  يدنـسرخ  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا . دوخ  يالوم  و 

هیام و  اهنآ ، لخدـم  ینید و  روما  همه  دـیلک  نیرتعفترم و  نیرتالاب و  ص19 ) ج2 ، یفاکلا ، «. ) ِهتَفِْرعَم َدَْعب  ِمامْإِلل  ُۀـعاّطلا  ِنامْحّرلا  اَضِرو 
. تسوا زا  تعاطا  ماما  تفرعم  زا  سپ  نامحر ، يادخ  يدنسرخ 

بدا تیاعر 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  هک  نانچ  تسا ؛  هدیدنسپ  اجهمه  رد  هشیمه و  هتـسراو ، ياهناسنا  زا  لیلجت  نامیرک و  تشادگرزب 
تسد  » مایق ِلاح  رد  نتساخرب و  اّما  دسریم ؛  رظن  هب  هتسیاب  هتسیاش و  اهلیلجت  اهمیرکت و  نیرتالاب  مالـسلا  مهیلع  شموصعم  نادنزرف  و 
ّتنـس هریـس و  تروص  هب  مالـسلا » مهیلع  دّـمحم  لآ  مئاق   » زج سکچـیه ، مان  ندینـش  ماگنه  هک  تسا  یمارتحا  عضاوت و  نداـهن » رـس  رب 

 : دومرفیمو هداهنیم  رس  رب  تسد  و  هتـساخرب ، ياج  زا  هادف  انحاورا  مئاق »  » مان رکذ  ماگنه  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا . هدماینرد  دّکؤم 
رد نتساخرب ، تلع  دش :  لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ص506 ) رثالا ، بختنم  «. ) نادرگ ناسآ  ار  شمایق  ناسرب و  ار  شجرف  ایادخ  »
هب تبـسن  دوخ  یناـبرهم  تّدـش  زا  و  تسا ، ینـالوط  یتـبیغ  وا  يارب  اریز  دومرف :  تسیچ ؟ مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  ماـن  ندینـش  عقوم 
هب دـشابیم و  ترـضح  نآ  مایق  روآدای  بقل  نیا  اریز  درگنیم ؛  تیانع  هدـید  هب  دـنک ، دای  وا  زا  بقل  نیا  هب  هک  ار  سکره  شناتـسود ،

شفیرـش ناگدید  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  یماگنه  نتورف ، عضاخ و  هدنب  دیاب  هک  تسا  سّدقم  دوجو  نآ  تشادگرزب  رطاخ 
مارتحا مایق ،»  » نیا مایپ  ص506 ) رثالا ، بختنم  . ) دهاوخب یلاعت  يادـخ  زا  ار  وا  جرف  لیجعت  دـنک و  مارتحا  دزیخرب و  دـنکیم ، هاگن  وا  هب 

. تسوا یناهج  مایق  سّدقم و  ياهنامرآ  يارب  یگدامآ  مالعا  مالسلا و  هیلع  مئاق  ترضح  هب 
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ناکاپ لسن  مارتحا 

هاگن ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دش :  لاؤس  تسا . تدابع  ام  نادنزرف  رب  ندرک  رظن  دنیامرفیم :  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح 
هیلع اضر  ترضح  ملسو ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نادنزرف  همه  هب  ندرک  رظن  ای  تسا  تدابع  امش  نامدود  زا  نایاوشیپ  هب  ندرک 

مرکا لوسر  شور  هار و  زا  هک  یتقو  اـت  تسا  تداـبع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادـنزرف  همه  هب  نتـسیرگن  هکلب  دومرف :  مالـسلا 
ح2) ص218 ، ج96 ، راونالاراحب ، . ) دندرگن هدولآ  هانگ  هب  دنوشن و  ادج  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

جرف راظتنا 

یفرعم ًۀتغب )  ) یناهگان ًالماک  تروص  هب  تمایق  ییاپرب  نامز  نوچمه  مالسلا ، هیلع  رـصع  ماما  روهظ  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد 
نیا لّمأت  لباق  هتکن  دوب . زیزع  نآ  مودق  رظتنم  هراومه  دیاب  دراد و  دوجو  ماش ، حبـص و  ره  رد  ترـضح ، نآ  روهظ  دیما  اذـل  تسا . هدـش 

مسج و تراهط  اب  هارمه  دیاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  راظتنا  اذل  يدیلپ . تیـصعم و  اب  هن  تسا  نیرق  يوقت  اب  جرف ، راظتنا  هک ، تسا 
، راونالاراحب . ) دنزیم اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  هک  تسا  هَّللالیبسیف  دهاجم  ناسب  رظتنم  ناسنا  دـناهدومرف : هک  تسا  نیمه  دـشاب ، حور 

تایاور رد  هک  نانچ  تسا  نامدوخ  ياهراک  رد  شیاشگ  جرف  راظتنا  رگید  تاکرب  زا  مالسلا ) هیلع  یلع  ترضح  ح113 ، ص61 ، ج68 ،
 : لوـُقَی َّلَـجَو  َّزَع  َهَّللا  َّنإ  ِجَرَفلا ؟ َنِم  ِجَرَفلا  ُراـِظْتنِا  َْسَیلأ   : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  تسا . هدـیدرگ  حیرـصت  مهم  نیا  هب  مـه 

جرف زا  یـشخب )  ) دوخ جرف  راظتنا  ایآ  ح52 ) ص20 ، ج2 ، یشاّیع ، ریـسفت  ( _  ) فارعا 71:7 [ ) 2  « ] َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَـف  »
نابوخ هش  يا  سفن  دمآ  بل  هب  ار  نارظتنم  منارظتنم . زا  امـش  اب  مه  نم  انامه  هک  دیـشک  راظتنا  سپ  دیامرفیم :  لجوزع  يادـخ  تسین ؟

رت بطر  تناهد  بآ  دـنروخ ز  رّکـش  همه  ات  اشگب  بل  شاب  وت  ناج  ایب  میمـسج  همه  ام  شاب  وت  نامیلـس  میروم  همه  ام  سر  دایرف  هب  وت 
( يوجنگ یماظن   ) دننز مک  ارما  ات  نز  وت  هّکس  دننز  مد  ابطخ  ات  ناوخ  وت  هبطخ  دنروخ 

بوبحم رهم 

نامز ماما   ) ترضح نآ  رب  نیگهودنا ، نیمغلد و  ره  هتخوس و  لد  درمو  نز  رهو  نیمزو  نامسآ  لها   : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
لاـح تبلط  رد  هک  نیبـب  تسا  نوخ  رد  هتـسشن  ممـشچ  ِمُدرَم  هیرگز  ح2 ) ص152 ، ج51 ، راونالاراحب ، «. ) دـننکیم هیرگ  مالـسلا ) هیلع 

راکشآ لیالد  راثآ و  یلو  یبلق ، ینطاب و  تسا  یلمع  یفخم و  هدیـشوپ و  تسا  يرما  دنچره  ّتبحم  هک  تسناد  دیاب  تسا  نوچ  نامدرم 
رد نآ  راثآ  زا  یضعب  هتسشن ، گنراگنر  ياهلگ  شیاههخاش  رب  هک  تسا  يراب  گربرپ و  تخرد  ناسب  ّتبحم  دراد . رایـسب  ياههخاش  و 

هدـنزوس شتآ  ناسچ  هبنپ  رد  زاس  ناهن  قشع  مغ  هنیـس ، رد  هک  دـنیوگ  ددرگیم . راکـشآ  ناـسنا ، حراوج  ءاـضعا و  رد  یـضعب  ناـبز و 
یتسود ّتبحم و  هچره  نانچمه ، دوش ، رتنوزف  شیاههفوکش  اهلگ و  دبای ، شرورپ  دنک و  دشر  رتشیب  هچره  تخرد  هک  روطنامه  مشوپب ؟

دای نابز ، رد  و  تسا ، يرابکـشا  یباوخیب و  مشچ ، رد  ّتبحم  راـثآ  زا  هکناـنچ  دوشیم . رتشیب  نآ  ياـههناشن  راـثآ و  ددرگ ، رتدـنمورین 
«. ٍلاح ِّلُـک  یلَع  ٌنَسَح  يرْکِذ  َّنإ  یـسُوم  اـی   : » دـیامرفیم یـسدق  ِثیدـح  رد  یلاـعت  يادـخ  تسا . اـجهمه  هشیمه و  بوبحم ، زا  ندرک 

هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  تّدوم  ّتبحم و  لاعتم  دـنوادخ  تسوکین . لاح  همه  رد  نم  دای  یـسوم  يا  ح8 ) ص497 ، ج2 ، یفاکلا ، )
يروش  « ) َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُلق َال  دومرف « :  حرطم  ربمایپ  تلاسر  دزم  ناونع  هب  بجاو و  ناـگمه  رب  ار  ملـسو  هلآو 

تیب لها  هب  هقالع  یتسود و  راهظا  مهاوخیمن )» تلاسر  يارب  يدزم  رجا و  منادـنواشیوخ  ّتبحم  تّدوم و  زج  امـش  زا  نم  وگب  . » 23:42
دنهاوخ دـنمهرهب  نآ  زا  ترخآ  ایند و  رد  نانمؤم  اهنت  هکلب  درادـن  تیب  لها  ربماـیپ و  يارب  یتعفنم  تلاـسر ، رجا  ناونع  هب  مالـسلا  مهیلع 

يوس هب  ریس  هار  هک  تسا  يونعم  یحور و  ياهطابترا  تّدوم و  نیمه  تقیقح  رد  أبس 47:34 )  « ) ْمَُکل َوُهَف  ٍرْجأ  ْنِم  مُُکْتلأَس  اَم  ُْلق  دش « .
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هک تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  ّتبحم  اـب  دـهدیم . لکـش  لاـعتم  قح  هدارا  ياتـسار  رد  ار  ناـسنا  كولـس  و  دزاـسیم ، مهارف  ار  ادـخ 
هیاپ ساسا و  ّتبحم ، ددرگیم . راومه  ادـخ  يوسب  ناسنا  لاـمک  هار  هک  تسوا  زا  تعاـطا  اـب  و  دوشیم ، مهارف  وا  زا  تعاـطا  ياـههنیمز 

زج ادخ  نید  مالسلا ) هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ص167 ، ج1 ، یشاّیع ، ریسفت  ( »؟ ُّبُْحلا َّالإ  ُنیّدلا  ِلَه  . » تسا نید  اب  يواسم  هکلب  نید ،
راظتنا یعون  هب  ناهج ، رد  نید  هبلغ  ّتیمکاح و  راظتنا  ور  نیا  زا  دـباییمن . رارقتـسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ّتبحم و  رب  هیکت  اـب 
لمْعَْیلَف  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  دشاب  رطاخ  نیمه  هب  دیاش  و  تسا . مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیالو  ّتبحم و  ندش  یناهج 

ام ّتبحم  ماقم  هب  ار  وا  هک  هچنآ  هب  دیاب  امش  زا  کیره  سپ  ص599 ) ج2 ، یسربط ، جاجتحا  «. ) اَِنتَّبَحَم نِم  ِِهب  ُبِّرَُقی  اِمب  ْمُْکنِم  ٍئِْرما  ُّلُک 
مالـسلا هیلع  نامز  ماما  هب  تبـسن  رتشیب  ّتبحم  داجیا  يارب  ياهمّدقم  دناوتب ، هک  یلمع  هنوگره  ور  نیا  زا  دـیامن . لمع  دـنکیم ، کیدزن 

. دوب دهاوخ  نایعیش  هدهع  رب  ياهفیظو  نآ  ماجنا  دشاب ،

بوبحم دای 

ششومارف رگید  دید ، ار  وا  ياهینابرهم  یسک  رگا  درب . دهاوخن  رطاخ  زا  ار  شدای  رگید  تخانش ، ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  یـسک  رگا 
الوم زا  تسا  یئاویـش  نایب  دوب . دهاوخ  شدای  هب  هشیمه  دیـشچ  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  سنا  نیریـش  معط  یـسک  رگا  درک . دهاوخن 

مان هراومه  درادب  تسود  ار  يزیچ  هکره ، ح7851 ) ج5 ، ملکلا ، ررُدو  مکحلا  ررغ  «. ) ِهِرْکِِذب َجَِهل  ًائیش  َّبحأ  ْنَم   : » هک مالـسلا  هیلع  یلع 
هیلع رـصع  ماما  بقانم  لیاضف و  رد  رعـش  ندـناوخ  ندورـس و  ترـضح ، دای  رکذ و  رد  تموادـم  ياـههار  هلمج  زا  دراد . ناـبز  رب  ار  نآ 

انب وا  يارب  ار  یهاگلزنم  تشهب  رد  دنوادخ  دیارسب ، يرعـش  ام  حدم  رد  هک  ینمؤم  ره   : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا . مالـسلا 
لئاسو «. ) دـنکیم ترایز  ار  وا  ياهدـش  هداتـسرف  ربمایپ  ره  برقم و  هتـشرف  ره  اج ، نآ  رد  و  تساـیند ، ربارب  تفه  شتعـسو  هک  دـنکیم 
ضرع هتفر و  راوگرزب  نآ  دزن  رعاش  ساون  وبا  دنتـشگیمزاب ، نومأـم  دزن  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  یناـمز  ص468 ) ج10 ، هعیشلا ،

. روایب ار  تراعشا  دندومرف :  دیونشب . ار  نآ  امـش  مراد  تسود  ماهدورـس ، يراعـشا  امـش  هرابرد  نم  ربمایپ ! رـسپ  يا  تفگ :  درک و  مالس 
هتفرگن تقبـس  وت  رب  يدروآ  ام  يارب  هک  يراعـشا  ندورـس  رد  سکچیه  نیقی  هب   : » دـندومرف درک ، تئارق  ار  دوخ  راعـشا  ساون  وبا  یتقو 

 : داد خساپ  تسه ؟ وت  دزن  يزیچ  یجرخ  زا  ایآ  دندرک :  لاؤس  دوخ  مالغ  زا  سپـس  دیامرف .» تیانع  وت  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  دنوادخ  دوب ،
هولج مک  شرظن  رد  اهنآ  دیاش  دومرف :  مالغ  هب  سپـس  دیامن . میدـقت  رعاش  هب  دروایب و  ار  نآ  دـندرک  رما  ترـضح  رانید . دصیـس  يرآ !

ح24) ص148 ، ج49 ، راونالاراحب ، . ) دومن ءادها  ساون  وبا  هب  ار  نآ  ترضح  هدروآ و  ار  نآ  مالغ  روایب ، مه  ار  بکرم  دنک .

بوبحم يارب  اعد 

زغم اعد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  لقن  هب  ۀـحاصفلا  جـهن  «. ) ةَدابِعلا ُّخـُم  ُءاعُّدـلا  . » دـشابیم تدابع  حور  ساـسا و  اـعد 
نینچ هب  زین  ار  دوخ  ناوریپ  دـناهدوب ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  هب  دـّیقم  دوخ  هکنیا  رب  هوـالع  هعیـش ، راوگرزب  همئا  تسا . تداـبع 

نامرف مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  يارب  اعد  هب  هراومه  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ :  نامحرلادبع  نب  سنوی  دناهدومرفیم :  بیغرت  یمهم 
دوخ ناوریپ  نایعیـش و  هب  صوصخ  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  سدـقم  دوجو  یتح  ح4 ) ص330 ، ج95 ، راونالاراحب ، . ) دادیم
اعد رایـسب  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب  ص485 ) ج2 ، نیدلا ، لامک  «. ) ْمُکُجَرَف َِکلذ  َّنإَف  ِجَرَفلا  ِلیِْجعَِتب  َءاعُّدلا  اوُِرثکأَو   : » دـناهداد روتـسد 

لوغشم زاینو  زار  هب  لاعتم  قح  رضحم  رد  دایز  رارـصا  اب  ردق ، بش  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . نآ  رد  امـش  شیاشگ  اریز  دینک ؛ 
حور دیاب  هکلب  دوشیمن ، ماجنا  هیصوت  فرِص  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  هتبلا  دومرفیم . اعد  رَظتنم  دوعوم  یتمالسو  جرف  ياربو 
نینچ دوجو  اب  دـنک . اعد  دوخ  بوبحم  يارب  تبحم ، راهظا  هزیگنا  اب  اـهنت  عّنـصت و  فّلکت و  نودـب  هدـننک  اـعد  اـت  دـشاب ، نآ  رد  ّتبحم 

و دوشیم ، باتیب  یتح  مارآان و  شردپ  لکـشم  ای  يرامیب  يارب  ناسنا  لاثم ، ناونع  هب  تسین . دیکأت  هیـصوت و  هب  يزاین  رگید  ياهزیگنا 
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دای ردقنآ  یهاگ  دنکیم . دای  ار  وا  یبسانم  نامز  ناکم و  ره  رد  یسک ، شرافـس  هب  زاین  نودب  و  دنکیم ، اعد  شردپ  يارب  یعیبط  روطب 
، تفرعم يالاو  رد  هک  یناسک  دهاوخیم . تجاح  وا  يارب  طقف  تلاح  نیا  رد  و  دربیم ، دای  زا  ار  شدوخ  هک  دزاسیم  رپ  ار  وا  بلق  ردپ ،

طقف يونعم ، شوخ  تالاح  رد  صخـش  هک  تلاح ، نیا  دنراد . یتلاح  نینچ  تسا ، هدش  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّتبحم  زا  لامالام  ناشبلق 
، دسریم رظن  هب  روآفّلکت  نیگنـس و  يردق  دناهدیـشچن ، ار  وا  تبحم  زا  هجرد  نآ  هک  یناسک  يارب  دنک ، اعد  شنامز  ماما  يارب  طقف  و 

نینچ ّتبحم ، ریـسکا  طقف  دنـشیدنایب . ناشنامز  ماما  هب  ًامامت  و  دـنربب ، دای  زا  ار  ناشدوخ  هک  دـناهتفاین  دوخ  رد  ار  یتبحم  نانچ  اهنآ  اریز 
هک تسا  بسانم  رایـسب  ددرگ  فوطعم  جرف  رب  ياعد  تاکرب  تارثا و  هب  نادنمهقالع ، رظن  هکنیا  يارب  دنکیم . داجیا  دارفا  رد  ار  یلوحت 
 : دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ :  لّضفم  ددرگ :  هراـشا  طاـبترا  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  هب 

هاگرد هب  يور  اهحبص  زور  لهچ  تفرگ ، ندیراب  يوس  ره  زا  ناشیا  رب  متس  ملظ و  دیشک و  ازارد  هب  لیئارـساینب  يراتفرگ  هک  یماگنه  »
دمآرد ششوج  هب  لیئارساینب  ياعد  اب  یهالا  تمحر  يایرد  نآ  زا  سپ  دندرک ، مایق  اعد  هب  هدومن و  زاغآ  هیرگ  هّجض و  هدروآ ، یهالا 

دص دنشخب و  تاجن  نوعرف  رش  زا  ار  لیئارـساینب  یبیغ ، ددماب  هک  داتـسرف  یحو  مالـسلا  امهیلع  نوراه  یـسوم و  ترـضح  هب  دنوادخ  و 
دینک اعد  ادـخ  هاگرد  هب  لیئارـساینب  دـننام  رگا  مه  امـش  دومرف :  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما  سپـس  تساک . اهنآ  يراتفرگ  زا  لاس  داتفهو 

ج52، راونالاراحب ، «. ) دیـسر دـهاوخ  شتّدـم  تیاـهن  هب  یتخـس ، نیا  دـینکن  نینچ  رگا  اـما  دومرف . دـهاوخ  کـیدزن  ار  اـم  جرف  دـنوادخ 
ترـضح جرف  رب  اـعد  تیمها  رد  هللا  همحر  سوواـط  نب  دیـس  موحرم  تیـصو  زا  يزارف  هب  رتـشیب  دـیکأت  يارب  اـجنیا  رد  ح34 ) ص131 ،

ّتلع هک  وت  ِناطلس  يارب  اعد  تلیضف  سپ  دراد ، تلیضف  هزادنا  نیا  ینید  ناردارب  يارب  اعد  رگا  ددرگیم ...« :  هراشا  مالسلا  هیلع  يدهم 
هکلب ار  وت  هن  دـیرفآیمن . ار  وت  لاعتم  يادـخ  دوبن  شترـضح  رگا  هک  يدـقتعم  ینادیم و  بوخ  وت  دوب ؟ دـهاوخ  ردـقچ  تسوت ، یتسه 

وا و  تسا ، هدش  نارگید  وت و  یتسه  ّتلع  وا  فیرش  دوجو  ببـس  هب  یهالا  فطل  دیرفآیمن و  ار  وت  نامز  وا و  نامز  دارفا  زا  يدرف  چیه 
. يرادب مّدقم  ترـضح ، نآ  رب  اعد  یتسود و  رد  ار  يرگید  درف  ای  شیوخ  هک  نآ  زا  زیهرپب ، تساهیبوخ . همه  هب  ّتیرـشب  ندیـسر  ببس 

ینک نامگ  متفگ  هک  هچنآ  رطاخ  هب  ادابم  امن . عمج  ار  تساوح  و  هدومن ، یکی  نأـشلا  میظع  يـالوم  يارب  اـعد  هب  ار  شیوخ  ناـبز  لد و 
رطاخ هب  متفگ  ار  هچنآ  هکلب  یتسه . رامیب  دوخ  یتسود  داقتعا و  رد  دشاب ، نینچ  وت  هدیقع  رگا  تاهیه ! تسا . دنمزاین  وت  ياعد  هب  وا  هک 

تنازیزع دوخ و  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هک  تسا  یهیدب  مناسانشب . هدرک و  نایب  وت  يارب  ار  وا  گرزب  ناسحا  میظع و  ّقح  هک  دوب  نیا 
ياهرد ادخ ، هدنب  يا  وت  هکاریز  دیامنیم ؛  زاب  وت  لباقم  رد  رتدوز  هچره  ار  تباجا  ياهرد  لاعتم  يادـخ  ییامن ، اعد  وا  يارب  ینک ، اعد 
ناگدرم ناگدنز و  رایتخا  بحاص  کلام و  هاگـشیپ  هب  الوم ، يارب  اعد  اب  رگا  نیاربانب  ياهتـسب ، دوخ  تیانج  ياهلفق  اب  ار ، اعد  شریذپ 

، ینکیم اعد  اهنآ  يارب  هک  نارگید  دوخ و  ات  دوش ، زاب  وت  رب  تباـجا  ياـهرد  راوگرزب ، نآ  رطاـخ  هب  هک  تسا  دـیما  ینک ، اـعد  يورب و 
. ياهدز گنچ  وا  نامـسیر  هب  دوخ  ياعد  رد  وت  اریز  ددرگ ؛  ناتلاح  لماش  ادخ  تیانع  مرک و  تمحر و  هدیدرگ و  یهالا  لضف  لومـشم 
هک ار  هچنآ  دنزرویم . یتسـس  یهاتوک و  وا  دروم  رد  دنتـسه و  لفاغ  ام  يالوم  زا  دنتـسه ، وت  دیتاسا  زا  هک  ینالف  ینالف و  ییوگب  دیاش 

نایب هچنآ  زا  دزرو و  یتسس  دنک و  يراگنالهس  ام  يالوم  دروم  رد  هک  یسک  و  نشور ، تسا  یتقیقح  نآ  هک  نک ، لمع  متفگ ، وت  يارب 
ندرک اعد  دایز  زا  بجاو ، ياهزامن  رد  نیاربانب ، تسا . التبم  تسا  راع  گنن و  هیام  هک  یهابتـشا  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  ددرگ ، لفاغ  مدرک 

هب ندادـن  ّتیمها  رد  وت  يارب  يرذـع  مدرک ، نایب  هچنآ  رطاخ  هب  هک  میوگیم ، منکیم و  رارکت  زاـب  نکم ، يراددوخ  ترـضح  نآ  يارب 
ص98) نیلئاسلا ،) حالف  همجرت   ) روضح بدا  و  ص112 ، لئاسلا ، حالف  «. ) دنامیمن یقاب  روهظ  لیجعت  يارب  اعد 

مئاد روضح 

رـضحم هـب  برقم  کـلم  ود  طـسوت  لاـمعا  هـضرع  نیملـسم ، هـمه  یعطق  تادـقتعم  زا  یکی  رایـسب  تاـیاور  و  مـیرک ، نآرق  دانتــسا  هـب 
ْمُْکیَلَع َّنِإَو  فلا « :  تسا :  لیذ  هیآ  ود  دنراد  بلطم  نیا  رب  تلالد  هک  یتایآ  هلمج  زا  دشابیم  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  ای  راگدرورپ ،
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نآ هک  یمارگ  یناگدنسیون  دنتسه ، ینانابهگن  امـش  رب  یتسار  هب  راطفنا 12-10:82 )  «. ) َنُولَعْفَت اَم  َنوُمَْلعَی  َنِیِبتاَک -  ًاـماَرِک  َنیِِظفاََـحل - 
ادـخ و هک  دـینک  لـمع  وگب  هبوـت 105:9 ) ... «. ) َنوـُنِمْؤُْملاَو ُُهلوُـسَرَو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اوـُلَمْعا  ِلـُقَو  ب « :  دـننادیم . دـینکیم  ار  هچ 

ریخا هیآ  دروم  رد  دوخ  ریسفت  رد  یـسربط  یلع  وبا  خیـش  هیامنارگ ، رّـسفم  دید . دنهاوخ  يدوز  هب  ار  ناتراتفر  نیتسار  نانمؤم  شربمایپ و 
لامعا هک ، نیا  زا  یکاح  دـناهدومن  لقن  یثیداحا  یعیـش  ناـملاع  ( : » ص69 ج5 ، ناـیبلا ، عمجم   ) تسا نیا  نآ  همجرت  هک  دراد  یتاراـبع 

دای هیآ  رد  نونمؤم  زا  دوصقم  دـندرگیم . هاگآ  اهنآ  زا  ناشیا  و  دوشیم ، هضرع  هّمئا  ربمایپ و  رب  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياـهزور  رد  تّما 
ياهیرگ يادص  میدیسر ، سوط  رهش  هزاورد  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رـضحم  رد  دیوگیم :  راّیـس » نب  یـسوم  «. » دنتـسه هّمئا  هدش ،
ینابرهم ردام  دننام  هتفرگ و  شودب  ار  نآ  دنتفر و  ياهزانج  يوس  هب  هدش و  هدایپ  بسا  زا  ناباتش  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دش . هدینش 

زا یکی  هزانج  سکره  راّیـس ! نب  یـسوم  يا  دومرف :  نم  هب  سپـس  درکیم ، ّتبحم  راـهظا  ّتیم  نآ  هب  دـنکیم  ییوجلد  شکدوک  زا  هک 
نآ نوچ  و  تسین . وا  رب  یهانگ  چیه  هدـمآ و  ایند  هب  ردام  زا  هک  يزور  نوچمه  دور ، نوریب  دوخ  ناهانگ  زا  دـنک ، عییـشت  ار  ام  ناتـسود 
نیا زا  سپ  هک  تشهب  هب  ار  وت  داب  هدژم  نالف ! يا  دومرف :  داـهن و  وا  هنیـس  رب  ار  دوخ  تسد  دـش ، هتـشاذگ  نیمز  رب  شربق  راـنک  رد  ّتیم 

ینیمزرـس اج ، نیا  نوچ  یـسانشیم ؟ ار  درم  نیا  ایآ  مدرگ ، تیادف  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  تسین . یـسرت  وت ، رب  تعاس 
رب ماش  حبص و  ره  ام ، نایعیش  لامعا  هک  ینادیمن  رگم  رایس ! نب  یـسوم  يا  دومرف :  ترـضح  يدوب ! هداهنن  نآ  رب  مدق  نونکات  هک  تسا 

. میئامنیم تلئـسم  کین  شاداپ  ریخ  روما  رد  ناگهتفای  قیفوت  يارب  شـشخب و  وفع و  ناراـکهنگ  يارب  ادـخ  زا  سپ ، دوشیم ؟ هضرع  اـم 
، هدش رداص  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  سّدـقم  هیحان  زا  دـیفم  خیـش  يارب  هک  ياهمان  نومـضم  نینچمه  ص98 ) ج49 ، راونالاراحب ، )

عاضوا زا  يزیچ  میهاگآ و  امـش  لاوحا  رابخا و  رب  ام   : » تسا هدـمآ  هچنانچ  تسا ، نایعیـش  ِلاوحا  ّتیعـضو و  زا  ماما  یهاگآ  زا  یکاـح 
مالسلا هیلع  رصع  ماما  رـضحم  رد  ار  دوخ  هک  یناسنا  نیاربانب ، ص596 ) ج2 ، یسربط ، جاجتحا  «. ) دنامیمن یفخم  هدیـشوپ و  ام ، رب  امش 

ناطیـش و اب  هزرابم  هار  رد  نآ  زا  رتالاب  دراذـگب . هیام  یتسیاب  اهیئاناوت  تاناکما و  لاـم ، زا  تیـالو  ياهـشزرا  زا  عاـفد  هار  رد  دـباییم ،
ياههبذاج ناطیـش و  یپاـیپ  ياـههسوسو  لـباقم  رد  درذـگب و  شیاـهوزرآ  زا  شیاهیـشوخ ، زا  شیاهتذـل ، زا  یناـسفن ، ياههتـساوخ 

مالـسلا هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ :  ْمَهُج  نب  یلع  دشاب . هتـشاد  ینالوط  تخـس و  یتمواقم  ایند ، دـنمورین  ياهیگدـنبیرف  هانگ و  یگـشیمه 
. ماهنوگچ وت  دزن  نم  نک ، رظن  دومرف :  ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  امـش  دزن  نم  رابتعا  تیعقوم و  منادـب  مراد  لـیم  موش  ناتیادـف  مدیـسرپ : 
ار دوخ  نآ  زا  رتالاب  ای  نتـسناد ، رظتنم » هعیـش   » ار دوخ  هانگ ، زا  زیهرپ  مدـع  یتالابمیب و  اـب  نیارباـنب  ح2 ) ص118 ، ج75 ، راونالاراحب ، )

!. هدوهیب طلغ و  تسا  يرادنپ  ندروآ  رامش  هب  رظتنم » روای  »

يرادساپ ینابهاگن و 

هک تساهنآ ، هب  لمع  ناماما و  مولع  مّلعت  میلعت و  نیمه  هدش ، حیرصت  نادب  یناوارف  ثیداحا  رد  هک  مالـسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  رما  يایحا 
ادخ تمحر  دندومرف :  راوگرزب  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  هّمئالا  نماث  لوق  زا  يوره  تسا . نآرق  مولع  نیع 

ام مولع  دومرف :  دنک ؟ هدنز  ار  امـش  رما  هنوگچ  مدرک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـیوگ :  يوار ) . ) دـنک هدـنز  ار  ام  رما  هک  ياهدـنب  نآ  رب 
اب مدرم  دـننکیم . يوریپ  ام  زا  هنیآ  ره  دـننادب  ار  نیموصعم )  ) ام مالک  ياـهیئوکین  نساـحم و  مدرم  رگا  دـهد ، داـی  مدرم  هب  دزوماـیبار و 

مولع هب  لمع  مّلعت و  میلعت و  ماقم  رد  هک  تسا ، یمالـسا  نیغّلبم  هفیظو  نیا  دنتـسین . انـشآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياشگلد  ابیز و  مالک 
هفـسالف و مالک  هدـیچیپ  ياهایرد  رد  صوغ  دـنزروب ، ماـمتها  يرما  ره  زا  شیب  ناراوگرزب ، نآ  مـالک  تفارظ  ناـیب  و  تلاـسر ، نادـناخ 
اهتیعقوم و نداد  تسد  زا  رمع و  فالتا  زج  دراد ، يداینب  فالتخا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  اب  اـهنآ  مارم  هک  یناـفراع  نیمّلکتم و 

مالسلا هیلع  اضر  ترـضح  ریبعت  هب  تسا ، رون  مالـسلا  مهیلع  همئا  نخـس  مالک و  تشاد ؟ دهاوخ  يرگید  هدیاف  هچ  رذگدوز ، ياهتـصرف 
. دومن دنهاوخ  يوریپ  ناشیا  زا  ًاعطق  دننادب  ار  همئا  تاملک  ياهیئابیز  مدرم  رگا 
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يروبص هیقت و 

!... ِجَرَفلا َراِظْتناو  َْربَّصلا  َنَسْحأ  ام   : » مالـسلا هیلع  اضر  ماـما  ناـیب  هب  دراد ، دـنمجرا  سب  یماـقم  ربص ، یقیقح ، نارظتنم  تلاـسر  همادا  رد 
کیتکات ییابیکش . هب  داب  امـش  رب  سپ  جرف ... راظتنا  ییابیکـش و  تسوکین  هچ  هو ! ص129 ح23 ) ج52 ، راونالاراحب ، «. ) ِْربَّصلاب مکیَلَعَف 

هناشن تسکـش و  میلـست و  هیام  ار  نآ  هدـش ، نید  نافلاخم  ماهتا  فیرحت و  راچد  راـظتنا »  » هدـنزاس بتکم  نوچمه  ربص ،»  » هدـننک زوریپ 
كدـنا اب  يرجات ، نیـسح  بالقنا ، رذـب  راـظتنا  «. ) تماقتـسا  » تسا و تمواـقم » « » ربص  » هک یلاـح  رد  دناهتـشادنپ ، یگدـنامرد  یتسس و 

ار شیوخ  تاناکما  رگنس  نیا  رد  رظتنم  صخش  و  تسام ، رصع  تشونرس  دربن  رد  اهورین  جیسب  يارب  یهاگنیمک  ربص  نیاربانب ، تارییغت )
، یمزر نینچ  رد  يزوریپ  همزـال  هک  تسا  نشور  ددرگیم . روهلمح  نمـشد  هب  هاـگهانپ ، نـیمه  زا  و  دـیامنیم ، هریخذ  روـهظ  زور  يارب 
. دیآیم تسدب  هیقت »  » هیاس رد  روظنم  نیا  ام ، تایاور  هب  انب  دشابیم . رگراکیپ  نتشگ  یفخم  و  رگنس ، ندوب  روتسم  نمشد ، ندنام  لفاغ 

اوُعاَطتْـسا اَمَف  ًامْدَر ... ْمُهَْنَیبَو  ْمُکَْنَیب  ْلَعْجأ  ٍةَّوُِقب  ِینُونیِعَأَف  تفگ « :  دندوب ، دـساف  یموق  موجه  رطخ  رد  هک  یمدرم  هب  باطخ  نینرقلاوذ » »
رب دنناوتن  هک  مرآرب ... دنلب  يّدس  ناشیا  امش و  نایم  ات  دیهد ، يرای  ییورین  اب  ارم  فهک 95:18 و97 )  «. ) ًابْقَن َُهل  اوُعاَطَتْسا  اَمَو  ُهوُرَهْظَی  نَأ 

تسا راوتسا  راوید  نآ  دننامه  هیقت ، دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  قوف ، هیآ  ریسفت  رد  دنهد . شفاکـش  هک  دنناوتن  و  دنور ، شزارف 
وت و نایم  هک  دشابیم  دنلب  رادیاپ و  يژد  هیقت ، دـنبای . تسد  وت  رب  ای  دـننز  گنرین  ار  وت  هک  تسناوت  دـنهاوخن  ینک ، لمع  نادـب  نوچ   ؛

ترضح تبیغ  رصع  رد  نایعیش  يارب  هیقت  هاگیاج  تیمها و  ح232 ) ج3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  . ) ددرگیم ریذپانذوفن  يّدس  ادخ ، نانمشد 
َْسیَلَف اَنِِمئاق  ِجورخ  َْلبَق  َۀَّیقَّتلا  َكََرت  ْنَم   : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  تسا  يدح  رد  هفیظو ، کی  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  يدهم 

مهف تسین . ام  زا  سپ ، دـنک -  مایق  اـم  مئاـق  هکنآ  زا  شیپ  دـیوشب -  هیقت  زا  تسد  یلکب  هک  سکنآ  ح5 ) باب 35 ، نیدـلا ، لامک  «. ) اَّنِم
اسراپ نادرمریش  زا  يرایسب  هورگ  ندش  هدامآ  روهظ ، همزال  نوچ  هکنآ :  دیفم  رصتخم و  اّما  دراد ، ناوارف  حیـضوت  هب  زاین  نایب ، نیا  قیقد 
مهارف هب  راـک ، ره  زا  شیپ  زیچ و  ره  زا  شیب  دـیاب  هعیـش  اذـل  تسا ، مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  ترـصن  يراـی و  يارب  هدومزآراـکو ،

ار نانآ  يورین  دـیابن  هناهب  چـیه  هب  و  دـیامن ، شـشوک  شالت و  نانآ  تیبرت  يارب  و  درامگ ، تّمه  روالد  كاپ و  نارواگنج  نیا  نتخاـس 
، دنزاس دوبان  ار  هعیش  تردق  گنرین ، هسیسد و  کی  رازه و  هب  ات  دنددصرد  ناهاوخدب  نانمشد و  رگید ، يوس  زا  دنک . فلت  هداد و  رده 

هکنیا هجیتن  تسین . ياهراچ  هّیقت »  » ینعی یبیرف  نمـشد  يراک و  ناهنپ  زج  نایم ، نیا  رد  هک  تسادیوه  و  دننکارپب . مه  زا  ار  ام  ّتیعمج  و 
ندرک ماخ   » و اهـشالت » ندـناشوپ   » هکلب تسین ، نتـشگ » تسدـمه  هناـگیب  اـب   » و ندیـشک » وپاـکت  زا  تسد   » ياـنعمب هیقت  یتظاـفح  هویش 

نیا زا  یثیدح ، رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دـننکیم . دای  يریگلفاغ »  » و راتتـسا »  » هب نآ  زا  یماظن  مولع  رد  هکنامه  تسا ، اهنمـشد »
ج2، مراکملا ، لایکم  . ) ُۀّیقَّتلا لاق :  ُءابخلا ؟ اَمَو  ُتلق :  ِءابَخلا . َنِم  ِْهَیلإ  َّبَحَأ  ٍءیِشب  ُهَّللا  َِدبُع  ام  ِهَّللاو  دیامرفیم :  ءابخ »  » هب ریبعت  کیتکات ،

روظنم مدرک :  ضرع  تسا . هدشن  تدابع  وا  يارب  ءابَخ  زا  رتبوبحم  يزیچ  هب  دـنوادخ  مسق ، ادـخ  هب  یفاک ) زا  لقن  هب  ح1472 ، باب 8 ،
ناراب و شزیر  داب و  شزو  ای  نارگید  دـید  زا  ار  ناسنا  هک  ياهمیخ   - 1 تسا :  هدـمآ  یناعم  نیا  هب  ءابخ  هیقت . دومرف :  تسیچ ؟ ءابَخ  زا 

گربساک  - 4 دناشوپیم . ار  شتآ  يور  هک  يرتسکاخ   - 3 مدنگ . هناد  يور  هتسوپ  دننام  رذب ، فافل   - 2 درادیم . نوصم  باتفآ  شبات 
و دفاکشب ، ار  هّیقت  ّدس  دناوتیم  هار  ود  زا  نمشد  اّما  دراد . دوجو  شـشوپ  يرادهگن و  موهفم  یناعم ، نیا  مامت  رد  ءبخ ) دجنملا ، . ) لگ

راـهم تخـس  ار  شناـبز  هارب ، مشچ  ناـسنا  سپ  رادرک ؛  يرگید  راـتفگ و  یکی  دـبای :  تسد  نیتـسار  نارظتنم  ياـههمانرب  اـههشقن و  هـب 
هیلع رقاب  ترضح  زا  دیامنیم . نمـشد  اب  دربن  هب  یجراخ  رهاظت  رتمک  دیوگیمن و  نامز  ره  اجره و  سکره و  هب  ار  ینخـس  ره  دنکیم ،

ِناــسِّللا ُظــْفِح   : » دوــمرف تـسیچ ؟ دــشاب  هتــشاد  دــناوتیم  تـبیغ  ماــیا  رد  نمؤــم  کــی  هـک  ياهویــش  نـیرترب  دندیــسرپ :  مالــسلا 
هار مالــسلا ، هـیلع  اـضر  ماـما  رگید  یمـالک  رد  ینیــشنهناخ . ناـبز و  يرادــهگن  ح15 ) باـب 32 ، نیدـلا ، لاـمک  «. ) ِْتیَبلا ę șř و

ِساّنلا ِلازتعا  یف  ٌۀَعِْـست  ٍءازجأ ؛  َةَرْـشَع  هیف  ُۀَِـیفاعلا  ُنوکت  ٌنامَز  ِساَّنلا  یَلَع  یتْأی   : » دـنایامنیم هنوگنیا  ار  ناـمزلارخآ  ياـههنتف  زا  یئاـهر 
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رد مهد  هن  تسا :  ءزج  هد  رد  نتسج  تمالـس  هب  تیفاع و  هک  دیآ  مدرم  رب  ینامز  ح35 ) ص470 ، لوقعلا ، فحت  «. ) ِتْمَّصلا یف  ٌدِحاوو 
رپ نارود  نآ  رد  ناـمیا  ظـفح  هک  يروطب  تسین ، یناـسآ  راـک  نیا  هک  مینکن  شومارف  یـشوماخ . رد  یکی  تسا و  مدرم  زا  يریگهراـنک 

ُکِّسَمَتُملا  : » ددرگ فاص  هک  دشارتب  نانچ  ار  يرادراخ  تخرد  زیت  ياهغیت  شتـسد ، فک  اب  یـسک  هکنیا  هب  دـناهدرک  هیبشت  ار  هرطاخم 
رد هّیقت  ریگمـشچ  تارثا  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ح1 ، ۀبیغلا ، یف  باب  ج4 ، لوقعلا ، ةآرم  «. ) ِهِدَِیب ِداتَقِلل  ِطِراْخلاک  ِِهنیِدـِب  اهیف 

یلع ترضح  زا  يرگید  رابرهگ  نایب  رد  تسا . راکشآ  نشور و  نانمـشد  ربارب  رد  دهعتم  ناسنا  رب  یتدیقع  تایح  یگدنز و  زا  ینابهگن 
ّنإ  : » دـیوگیم نخـس  هیقت  زا  هنوگنیا  تارجح 13:49 )  « ) ْمُکاَْقتأ ِهَّللا  َدـنِع  ْمُکَمَرْکأ  َّنإ  هیآ «  لـیذ  رد  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب 
يا یک ؟ ات  دش :  هدیـسرپ  دنک . لمع  هیقت  هب  رتشیب  هک  تسا  یـسک  راگدرورپ ، دزن  امـش  نیرتیمارگ  ِۀَّیِقَتلاب .» ْمُُکلَمعأ  ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرکأ 

ام زا  دنک ، كرت  ار  هّیقت  ام  مئاق  مایق  زا  لبق  سکره  سپ  تسا ، تیب  لها  ام  مئاق  روهظ  زور  هک  هدش  نییعت  زور  ات  دومرف :  ربمایپ ! دـنزرف 
گنچ تخـسو  نیرتهدـننکهیقت  هـب  ار  امــش -  نیرتراـگزیهرپ  مکاـقتا - »  » هـملک ترــضح  نآ  ح5 ) باـب 35 ، نیدـلا ، لاـمک  . ) تسین

و درک ، شرود  شدیناهاگآ ، ار ، وا  دیناسرت  تسا :  یناعم  نیا  ياراد  برع  تغل  رد  ُهاقتَا »  » اریز دناهدومرف ؛ ریـسفت  نادب  امـش  نیرتهدننز 
تـسا يرادرک  شـشوک و  ینعم  هب  يوقت  و  دنیوگیم ، یقّتُم »  » هانگ زا  ناگدننیزگ  يرود  هب  ور ، نیا  زا  تشادـهگن . يدـب  زا  ار  وا  ناج 

دوخ دنیزگ ، يرود  ناورجک  بیرف  هلیح و  ناراکتیانج و  ّرش  زا  هک  یسک  نآ  و  دشابیم . باذع  زا  دوخ  ظفح  يرادهگن و  بجوم  هک 
. دوب دهاوخ  هیقت » ، » ددرگ بیرف  رکم و  ّرش و  نیا  زا  تاجن  بجوم  هک  یلمع  تسا و  یقتم »  » يدرف

يدهم ترضح  راظتنا  هفسلف 

هک سی  لآ  تراـیز  رد  هچناـنچ  میراد ، راـظتنا  هک  هچنآ  يارب  تامدـقم  هـیهت  و  نتـشاد ، شاـب  هداـمآ  تلاـح  تـسا و  یگداـمآ  راـظتنا ،
نم سی ) لآ  ترایز  نانجلا ، حیتافم  «. ) ْمَُکل ٌةَّدَعُم  یتَرُصنو   : » میناوخیم نینچ  ماش ، حبص و  ره  تسا  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  صوصخم 

هدـننک وحم  تسا و  قافن  كرـش و  ياـهانب  هدـنبوک  مهرد  هک  میتسه  یتیـصخش  رظتنم  اـم  تقیقح ، رد  رگا ، ماهداـمآ . امـش  يراـی  يارب 
هدامآ اهـشور  نآ  نارود و  نآ  يارب  دیاب  سپ  یهالا ، ياهیگدنز  نتخاس  يارب  ینآرق ، نیون  ياههمانرب  هدنروآ  و  یناطیـش ، ياههشیدـنا 

« ردب  » يادهش ياپ  هب  و  دهدیم ، رارق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ناروای  رامـش  رد  ار  رظتنم  دراد و  اهباوث  هک  تسا  راظتنا  نیا  و  میـشاب ،
نینچ تسا و  دوعوم  ياـهنامرآ  لاـمک و  يوس  هب  تکرح  تقیقح  رد  ندوب ، مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  روـهظ  رظتنم  نیارباـنب  دـناسریم .

یناـسنا رظتنم  ناـسنا  ص128 ) ج52 ، راونـالاراحب ، . ) دراد هارمه  هـب  ار  شیاـشگ  جرف و  مالــسلا ، هـیلع  اـضر  ماـما  هدوـمرف  هـب  يراـظتنا 
ِیپ رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  رظتنم  ناسنا  دزرویمن . غیرد  دراد ، هچنآ  راثیا  زا  تیالو  رارقتـسا  دیحوت و  هماقا  ریـسم  رد  هک  تساشوک ،

تسا کیدزن  حبص  هک :  دراد  همزمز  و  دنکیم . وزرآ  ار  دیشروخ  ندیمد  هتخود و  قفا  هب  مشچ  یگریت ، تملظ و  زا  هتسخ  ییادلی ، بش 
هب هک  یباتفآ  نک  ربص  لد  يا  لد ، يا  نامب  نم  اب  رظتنم  زودب و  قرـشم  رب  مشچ  نک  ربص  لد  يا  لد ، يا  نامـسآ  نیا  دوشیم  نشور  و 

ینابایب رد  هک  یـسک  دـننامه  نک  ربص  لدـیا  لدـیا  ناتـسوب  غاب و  هدرمژپ  نیا  باداش  دوشیم  نایع  ددرگ  تبقاـع  ناـهن  یتسدوب  ربا  ریز 
زا نتفر  الاب  نیح  رد  هک  تسا  یـسک  ناسب  رظتنم ، ناـسنا  هرخـالاب  و  دـبلطیم . ار  ییاـمنهر  هدزتشحو  اـهنت و  هدـنام ، نادرگرـس  اـهتنایب 
هک تسا  ياهنوگب  راظتنا ، نیا  تلزنم  هاـگیاج و  تسا . دـنلب  شاهثاغتـسا  داـیرف  هتفرگ و  یگنـس  هتخت  هب  تسد  هدـیزغل و  شیاـپ  یهوک ،

و دناوخیم ، دوخ  ناردارب  ار  مالسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  ناروای  رظتنم و  نینمؤم  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
رد ص124 ) ج52 ، راونالاراحب ، . ) دـیامرفیم یفرعم  تبیغ ، رـصع  رد  يرادنید  يراوشد  ار  نانآ  هب  تبحم  راهظا  يراذـگمان و  نیا  زمر 

هدومرف هک  ار  دنوادخ  راتفگ  دیاهدینـشن  رگم  جرف ، راظتنا  ربص و  تسوکین  هچ  هو ! دـیامرفیم :  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يرگید  نایب 
هارمه زین  نم  هک  دیشاب  رظتنم   : » تسا هدومرف  زین  و  دوه 93:11 ) « ) ماناهار هب  مشچ  زا  امش  هارمه  زین  نم  هک  دیشاب  هار  هب  مشچ   : » تسا
ماوقا دـمآ ، دـهاوخ  يدـیمونو  سأی  زا  دـعب  جرف  هک  دـیزاس ، دوخ  هشیپ  ار  یئابیکـش  ربص و  نیاربانب  فارعا 71:7 ؛ ) « ) منارظتنم زا  اـمش 
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وکین ناهاگنابـش  کشا  نیو  دراد  يرثا  کـشیب  ناـمولظم  لد  هآ  ح23 ) ص129 ، ج52 ، راونالاراحب ، . ) دندوب رتابیکش  امـش  زا  نیـشیپ 
ریبعت هب  مالـسلا ، هیلع  يدهم  روهظ  رـصع  دراد  يرحـس  رخآ  وت  قارف  ماش  نیاک  زرو  يروبـص  دنچ  کی  دیـشروخ  رظتنم  يا  دراد  يرمث 

اب اهنت  ینارود ، نینچ  راظتنا  رگم  و  دـنوشیم . نیمز  ثراو  کین ، دـنحلاص و  هک  یناگدـنب  همه  ینعی  تسا . حـلاص » داـبع   » رـصع نآرق ،
باطخ مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هسدقم  هیحان  زا  ینایب  رد  دش ، دهاوخن  ققحم  عرو  يوقت و  هب  زج  یقیقح ، راظتنا  تسا !؟ ریذپققحت  راعش 

هب نانآ  هدیهوکن  دنسپان و  ياهراک  زا  هک  يرابخا  زج  تسین  يزیچ  تسا ، هتشاد  هدیشوپ  نانآ  زا  ار  ام  هچنآ   : » تسا هدمآ  دیفم  خیـش  هب 
هب ادـخ  حـلاص  ناگدـنب  ار  نیمز   » هک نآرق  هدـعو  نیا  راظتنا  هب  اـم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ص602 ) ج2 ، یـسربط ، جاجتحا  «. ) دسریم ام 

« حـلاص دابع   » هرمز رد  تسخن  دـیاب  میراد ، نیتسار  يراظتنا  میتسه و  انعم  نیا  رظتنم  رگا  میاهتـسشن . ءایبنا 105:21 ) « ) درب دـنهاوخ  ثرا 
دیاب دربیم ، رـس  هب  حلـصم  روهظ  راظتنا  رد  هک  یـسک  هکنیا :  مالک  هصالخ  و  میـشاب . دناهداد  نانآ  هب  هک  يدـیون  بلاط  هاگنآ  مییآرد ،

، نامیا تسُـس  دارفا  زا  یقیقح  نانمؤم  ندرک  ادج  و  تبیغ ، رـصع  راوشد  تاناحتما  رب  دیکأت  همه  نیا  رگید ، فرط  زا  دشاب . حـلاص  دوخ 
رد هچنآ   : » دنیامرفیم داّلَخ  نب  رّمعم  هب  تبیغ  رصع  رد  اهنآ  رارسا  تاناحتما و  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا . اتـسار  نیمه  رد 

رایـسب دارفا  زج  ناحتما  هتوب  زا  و  دـیوش ، ناحتما  شیامزآ و  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دـش ، دـهاوخن  عقاو  دـینکیم ، يرامـش  هظحل  نآ  راـظتنا 
ْمُهَو ال اّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَا  اوُکَْرُتی  ْنَا  ُساّنلا  َبِسَحَا  دیامرفیم « :  یلاعتو -  كرابت  دـنوادخ -  هکنانچ  دـنیآیمن ، نوریب  هنادـنمزوریپ  كدـنا 
!؟ دـنریگیمن رارق  هنتف )  ) شیامزآ دروم  هدـش و  اهر  میاهدروآ  نامیا  هکنیا  نتفگ  اب  هک  دناهتـشادنپ  مدرم  ایآ  توبکنع 1:29 )  « ) َنُونَتُْفی

عقاو نید  رد  یناحتما  هک  تسا  نیا  مینادیم  هچنآ  امـش ، يادـف  هب  مناج  تفگ :  تسیچ ؟ هنتف  ینادیم  دومرف :  داّلخ » نب  رمعم   » هب سپس 
نیا اب  ایآ  ص315 ) رثالا ، بختنم  . ) دیدرگیم كاپ  اهیـصلاخان  زا  بان  يالط  دننام  و  دـیوشیم ، هتخادـگ  الط  نوچ  دومرف :  دوشیم .

نیاربانب داد ؟ ربخ  رظتنم  هعماـج  کـی  زا  ناوتیم  تسا  هدرتسگ  ناـیناهج  رب  نآ  هیاـس  هک  یتیلهاـج  هتفرگ و  ار  زورما  تیرـشب  هک  یتلفغ 
، ییاویـش نایب  رد  تشاد . دهاوخ  هارمه  هب  تمحز  جـنر و  يراوشد و  ربمایپ  نامز  تیلهاج  زا  شیب  روهظ  رـصع  رد  نامزلا  رخآ  تیلهاج 

نالهاج زا  شیوخ ، زیخاتـسر  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  ار  يرازآ   : » دـیامرفیم هراشا  خـلت  تقیقح  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ج52، راونالاراحب ، «. ) دید تیلهاج  مدرم  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  رازآ  همه  نآ  زا  تسا  رتتخس  یسب  دنیبیم  نامزلارخآ 

نآرق دنناوخیم ، نآرق  دنک ) هدنز  ار  نآرق  نامه  تسانب  هک   ) ترضح نآ  يارب  و  دنملسُم ، نآرق  هب  نانیا ، نوچ  ارچ ؟ ح131 ) ص362 ،
هدیدرگ حرطم  نآرق  نید و  مسا  هب  هتفای و  شرتسگ  یمالـسا  ياههعماج  رد  ینید ، دض  دـیاقع  تافارخ و  ياهزادـنا  هب  دـننکیم . ریـسفت 

یباتک تسا و  هزات  ینید  نیا  دنیوگ :  مدرم  دنک ، ریسفت  تسه ) هک  روطنآ   ) ار نآرق  دیآرد و  مالـسلا  هیلع  يدهم  هک  یماگنه  هک  تسا ،
ءوـس مالـسلا ، هـیلع  رـصع  ماـما  هار  رــس  رب  گرزب ، تالکــشم  زا  یکی  نیارباـنب ، میاهدـناوخیم . اـم  هـک  تـسین  نآرق  نآ  نـیا  و  هزاـت ،
يارب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  يردقنارگ  داهن  ود  زا  یکی  نآرق ، دشابیم . ادخ  باتک  زا  نوگانوگ ، ياههدافتـسا 

، هدرک هدافتـسا  ءوس  نآرق  تسادـق  ریثأت و  زا  یخرب  هنافـسأتم  هدومرف . دای  نآ  زا  ربکا » لـقث   » ناونع هب  هتـشاذگ و  ياـجرب  رـشب  تیادـه 
نکل دـنرادیماو . نآ  لـباقم  رد  هاـگ  دـننکیم و  رود  نآ  میهاـفم  دـصاقم و  زا  نآرق  ماـن  هب  ار  مدرم  هدومن و  نوگرگد  ار  نآرق  یناـعم 

. درادیمرب هار  رس  زا  ای  هدروآ و  هار  هب  ای  ار  نانآ  يودهم  دنمورین  تموکح  دنربیمن و  شیپ  زا  يراک  راگزور ، نآ  رد  ناسک  هنوگنیا 

يدهم ترضح  نارای  هب  تراشب 

یلص هَّللا  لوسر  مدج  تمدخ  هب  يزور  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دننکیم  لقن  ناشراوگرزب  دادجا  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
یفرعم نمـض  وا ، تالاؤس  هب  خـساپ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب . اجنآ  زین  بعک  نب  َّیبُا  مدیـسر ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

ماما بلـص  رد  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -   : » دـندومرف یفرعم  هنوگنیا  ار  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّـجع  يدـهم  ترـضح  مالـسلا ، مهیلع  همئا 
لدع هب  تسا ، هدـش  تیادـه  رگتیادـه و  یماما ... وا  تسا ... هداد  رارق  هزیکاپ  كاپ و  تکرب و  اب  ياهفطن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح 
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هیلع يدهم  ترـضح  باحـصا  یماسا  دادعت و  هرابرد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنکیم .»... رما  تلادع  هب  دـنکیم و  مکح 
درگ هاپـس  وا  يارب  رفن -  هدزیـس  دصیـس و  ینعی  ردـب -  لها  دادـعت  هب  اهرهـش  نیرترود  زا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ   : » دـندومرف مالـسلا 

، اهنآ ياهرهش  بسن و  زین  ناشیا و  باحصا  یماسا  دادعت  نآ  رد  هدش و  رهم  كال و  هک  دراد  تسد  رد  ياهتشون  ترـضح  نآ  دروآیم ،
ای دندومرف :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپـس  تسا .»... هدش  تبث  اهنآ  هینک  زین  و  هفایق ، هرهچ و  يرهاظ ، عضو  يوخ ، قلخ و 

يدهم هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  ُهَّبَحَأ ، نَمل  یبوط  دنک . تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  هک  یـسک  تداعـس  هب  اشوخ  هَیَِقل ، نَِمل  یبوط  َّیبُأ ،
یتاراشب نآ  زا  سپ  دشاب . مالسلا  هیلعيدهم  تماما  هب  دقتعم  هکیسک  تداعس  هباشوخ  ِِهب ، َلاق  نَمل  یبوط  درادب . تسود  ار  مالسلا  هیلع 

يادخ ِۀَِّمئَألا . ِعیمَِجبَو  ِِهلوُسَِربو  ِهَّللِاب  ِرارقإلِابَو  ِۀَـکَلَهلا  َنِم  ِِهب  ُهَّللا  ُمِهیجُنی  دـندومرف :  نایب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  باحـصا  اب  هطبار  رد  ار 
همئا شلوسر و  ادـخ و  هب  داقتعا  هطـساو  هب  ترـضح و  نآ  رطاخب  ار  مالـسلا ) هیلع  يدـهم  هب  نیدـقتعم  نیّبحم و   ) نانآ یلاعت  كراـبت و 

ناتـسود ناوریپ و  فصو  رد  و  دیاشگیم . نانآ  يور  رب  ار  تشهب  ياهرد  ادخ ، َۀَّنَجلا . ُمَُهل  ُهَّللا  ُحَـتْفَی  دـهدیم . تاجن  تکاله  زا  راهطا 
، نیمز يور  رد  اهنآ  لَثَم  ًادبَأ . ُرَّیَغَتَی  الَو  ُهُحیِر  ُعَطْـسَی  يّذلا  ِکْسِْملا  ِلَثَمَک  ِضْرَألا  یف  ْمُُهلَثَم  دندومرف :  هنوگنیا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما 

يذـّلا ِرینُملا  ِرَمَْقلا  ِلَثَمَک  ِءامَّسلا  یف  مُُهلَثَمَو  دوشیمن . داجیا  رییغت  نآ  رد  یلو  دـنکارپیم  شوخ  يوب  دوخ  زا  مئاد  هک  تسا  کشُم  لثَم 
شرون هک  تسا  یناشخرد  هام  دـننام  نامـسآ  رد  اهنآ  لَـثَم  و  ح29 ) باب 6 ، ج1 ، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . ) ًادـَبَأ ُهُرون  یفُطی  ال 

. دوشیمن شوماخ  زگره 

یناهج ربهر 

ماما یفرعم 

نآ تدالو  هاگیاج  ندوب  یفخم  هب  مالسلا ، هیلع  رصع  ماما  دلوت  یناکم  ینامز و  صاخ  طیارش  هب  هراشا  نمـض  مالـسلا ، هیلع  متـشه  ماما 
يدهم ترضح  ( ) ص288 رثالا ، بختنم  «. ) ِِهبَسَن یف  ٍّیفَخ  ریغ  أشنَملاو  ِدلْوَملا  َّیفَخ  اًلُجر  دنیامرفیم ...« :  هچنانچ  دنراد  هراشا  ترـضح 

نآ تایـصوصخ  اهیگژیو و  نایب  مغریلع  دیآیم . ایندب  هنایفخم  ناگمه ، رب  وا  بسن  ندوب  نشور  مغریلع  هک  تسا  يدرم  مالـسلا ) هیلع 
«. ِهتَدـالِو یف  ُساـّنلا  ُّکُـشَی  يذـّلا  َوُـه  دـنهدیم ...« :  ربـخ  سدـقم ، دوـجو  نآ  هـب  تبـسن  دارفا  یخرب  کـش  زا  متـشه  ماـما  ترــضح ،

ياهیگژیو زا  یـسابع  رگمتـس  نارادمامز  دنوشیم . دـیدرت  راچد  وا  تدالو  رد  مدرم  هک  تسا  یـسک  وا  ص321 ) ج52 ، راونالاراحب ، )
هیلع يرکسع  نسح  ماما  هناخ  نیاربانب  دنتسنادیم . گرزب  يرطخ  دوخ  تنطلـس  يارب  ار  شکرابم  دوجو  اذل  دنتـشاد ، ربخ  ترـضح  نآ 

نیمه هب  دـنربب ، نیب  زا  ار  وا  ترـضح ، نآ  يارب  رـسپ  يدـنزرف  دـلوت  زا  عالطا  ضحم  هب  دـندوب ، ددـصرد  هتـشاد و  رظن  تحت  ار  مالـسلا 
نآ ات  دومرف  رّدـقم  كرابم ، دوجو  نآ  ندـنام  نامارد  يارب  دـنوادخ  اّما  دنتـشادیم . لیـسگ  ینارومأم  مهدزای  ماما  هناخ  هب  اهراب  روظنم 
قبط دارفا  زا  يرایسب  هجیتن  رد  دندرگن و  هجوتم  مه ، دارفا  نیرتکیدزن  یتح  هک  دیایب ، ایندب  ياهنوگ  هب  ییانثتسا  طیارش  کی  رد  ترـضح 

طیارـش یتدم  ات  یمارگ  دوجو  نآ  دلوت  زا  سپ  هکنیا  هب  رظن  دـندش . دـیدرت  راچد  ترـضح  نآ  دـلوت  لصا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هدومرف 
دندوب فظوم  دندوب ، هاگآ  ترضح  دلوت  نایرج  زا  هک  دارفا  دودعم  نآ  اذل  دنامب ، یفخم  نانچمه  ماما ، تدالو  هلأسم  هک  درکیم  اضتقا 

سک صاوخ ، زا  یـضعب  زج  هک  دنتـشاد ، مامت  یعـس  هنیمز  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  و  دـننکن ، راهظا  ییاج  رد  ار  نآ 
بختنم «. ) ِهِمساب یّمَُسی  الو  ُهُمسِج  يُری  ال   : » دومرفیم یطیارش  نینچ  هب  هّجوت  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  ددرگن . علطم  نآ  زا  يرگید 

نآ مان  رکذ  زا  یهن  هرابرد  يدایز  تایاور  ددرگن . هدرب  شمان  و  دوشن ، هدـید  مالـسلا ) هیلع  يدـهم  ترـضح   ) شمـسج ص262 ) رثالا ،
نآ رد  هکارچ  هتشاد ؛  يرغـص  تبیغ  نامز  هب  صاصتخا  رما  نیا  هک  داد  لامتحا  ناوتیم  اهنآ  عومجم  یـسررب  زا  هک  هدش  لقن  ترـضح 
نآ هب  مدرم  داـقتعا  ناـمیا و  رتـشیب  تیوقت  تهج  اـهيراوشد ، همه  نیا  مغریلع  تسا . هدوب  ترـضح  نآ  ناـج  هجوتم  یتادـیدهت  ماـیا 
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، هلمج زا  تسا . هدیدرگ  نایب  هعیـش ، راوگرزب  همئا  طسوت  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  فاصوا  اهیگژیو و  زا  يرایـسب  سدـقم ، دوجو 
ص152) ج51 ، راونالاراحب ، «. ) يّدَج ِّیِمَـس  یُّماَو  یبَِأب  دنیامرفیم ...« :  یتیاور  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 

نیمراهچ ناونع  هب  ار  ترـضح  نآ  يرگید  تیاور  رد  تسادخ . لوسر  مّدج  مانمه  هک  مالـسلا ) هیلع  رـصع  ماما   ) وا يادفب  مردام  ردپ و 
، نم دنزرف  نیمراهچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ص321 ) ج52 ، نامه ، «. ) ءامإلا ِةَدِّیَس  ُنبا  يِْدلُو  ْنِم  ُعباّرلا  دیامرفیم ...« :  یفرعم  ناشدنزرف 

راعشا نمض  رد  درک و  تئارق  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  رضحم  رد  ار  دوخ  زوسناج  راعشا  لبعد ، هک  ینامز  تسا . نازینک  نیرتهب  شردام  و 
تسیک ماما  نیا  ینادیم  ایآ  یعازخ ، يا  دندومرف :  وا ، دییأت  قیوشت و  زا  سپ  ترضح  دومن ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  هب  هراشا  دوخ 
يدعب ُمامإلا  ُِلبْعِد ! ای   : » دـنتخادرپ مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یفرعم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سپـس  دـنکیم ؟ مایق  عقوم  هچ  و 

َْمل َْول  هِروهظ ، یف  ُعاطُملا  هتَبیَغ ، یف  ُرَظَْتنُملا  ُِمئاـقلا  ُۀَّجُحلا  ُُهنبا  نَسَحلا  َدـَْعبَو  ُنَسَحلا ، ُُهنبِا  ٍّیلَع  َدـَْعبَو  ٌّیلَع ، ُُهنبا  ٍدّـمُحم  َدـَْعبَو  ینبا ، ٌدَّمُحم 
يا ص154 ) ج51 ، نامه ، «. ) ًارْوَج ْتَِئُلم  امَک  ًالْدَع  َضْرَألا  أَلْمَیَف  َجُرْخَی  یّتَح  َمویلا  َِکلذ  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َلَّوََطل  ٌدِحاو  ٌمْوَی  ّالإ  اْینُّدـلا  َنِم  َْقبَی 
مئاق تّجح  شدنزرف ، نسح  زا  دعب  و  نسح ، وا  دنزرف  یلع  زا  دعب  و  یلع ، شرـسپ  دّمحم  زا  دعب  و  دّـمحم ، مرـسپ  نم  زادـعب  ماما  لبعد !
زور کی  اهنت  ایند ، رمع  زا  رگا  دنیامنیم . شتعاطا  شروهظ ، نامز  رد  دنشکیم و  ار  شراظتنا  شتبیغ  نارود  رد  هک  دوب ، دهاوخ  رظتنم 

زا هکنانچ  دیامن ، لدع  زا  لامالام  ار  نیمز  دنک و  مایق  وا  هکنیا  ات  دنادرگ  ینالوط  ردق  نآ  دـنوادخ  ار  زور  کی  نامه  دـشاب  هدـنام  یقاب 
نومأم یتقو  هک  تسا  نآ  دندرامگ  تّمه  نآ  هب  دوخ  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  یمهم  روما  هلمج  زا  دـشاب . هدـش  رپ  ملظ 
دندوبن هاگآ  گنرین  نیا  تقیقح  زا  هک  نایعیـش -  رتشیب  درک ، راداو  يدهعتیالو  شریذپ  هب  ار  ترـضح  نآ  دوخ  دیلپ  فادها  ساسارب 
شروهظ هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نانخـس  رد  هک  يرمالا  بحاـص  دـندرکیم  ناـمگ  - 

رتشیب یفرعم  هب  ههبش  نیا  عفر  نمض  فلتخم  ياهتبسانم  رد  ترضح  نآ  اذل  دنشابیم . مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تسا  هدش  هداد  هدژم 
اضرلا یسوم  نب  یلع  تمدخ  يزور  هک :  تسا  هدش  تیاور  حون  نب  بویا  زا  هراب ، نیا  رد  دومرفیم . تردابم  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص 

مراودیما هدش ، هدز  امش  كرابم  مانب  هّکس  دناهدرک و  تعیب  امش  اب  مدرم  همه  هک  الاح  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع 
ام زا  یسک   : » دندومرف خساپ  رد  ترضح  دوش . لقتنم  امش  هب  تموکح  دشاب ، گنجب  يزاین  هکنیا  نودب  دیـشاب و  امـش  رمالا  بحاص  نآ 

نیا يارب  ار  يدرم  دـنوادخ  هک  یتقو  ات  دـسر  تداهـش  هب  وا  هکنیا  رگم  دوش ... ریزارـس  وا  فرط  هب  لاوما  اهـشسرپ و  اههمان و  هک  تسین 
ناّیر یتقو  هنیمز  نیمه  رد  ح9 ) باب 10 ، ینامعن ، تبیغ  «. ) دوب دهاوخ  یفخم  شبسن ، ندوب  نشور  مغر  یلع  وا  دلوت  هک  دزیگنارب ، راک 

یّنکلو ِرمألا  ُبحاص  اَنأ   : » دنیامرفیم ترـضح  دیتسه ؟ امـش  رمالا  بحاص  ایآ  دـنکیم  ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  تلـص  نب 
یف َناک  َجَرَخ  اذإ  يذَّلا  َوُه  َمئاقلا  ّنإو  ینَدـَب ، ِفْعَـض  ْنِم  يَرت  ام  یلَع  َکلذ  ُنوکأ  َفیکو  ًارْوج ، ْتَِئُلم  امک  ًالدـع  اـهُأَْلمأ  يذـّلِاب  ُتسل 

تکدْکَدتل ِلابِجلا  َْنَیب  َحاص  َولَو  اهَعَلَقل  ِضرألا  ِهْجَو  یلع  ٍةَرَجَـش  ِمَظعأ  یلإ  ُهَدـی  َّدَـم  َول  یّتَح  ِهنَدـَب  یف  ًاّیوق  ِناّبُّشلا ؛  ِرَْظنَمو  ِخُویُـشلا  ِّنِس 
روج زا  ندش  رپ  زا  سپ  ار  نیمز  هک  یـسک  نآ  یلو  متـسه ، تیالو -  رما -  نیا  بحاص  نم  ح2 ) ص221 ، رثالا ، بختنم  ...«. ) اهُروُخُص
مئاق هک  یلاح  رد  مشاب !؟ وا  مناوتیم  هنوگچ  ینیبیم ، نم  رد  هک  یندـب  فعـض  نیا  اب  متـسین . تخاـس  دـهاوخ  رپ  داد  لدـع و  زا  ملظ  و 

شکرابم تسد  رگا  هک  تسا  دنمورین  يردق  هب  وا  دوب . دهاوخ  ناناوج  يامیس  رد  یلو  ناریپ  ّنس  رد  دیامن ، روهظ  یتقو  هک  تسا  یـسک 
. دنزیر ورف  اههرخـص  دروآرب ، گناب  اههوک  نایم  رد  رگا  دنَکرب و  هشیر  زا  ار  نآ  دنک  زارد  نیمز  يور  ناتخرد  نیرتدـنمونت  فرط  هب  ار 

. دشخبیم یئاهر  دناهدش  راچد  هک  یهابتشا  زا  ار  مدرم  ترضح ، نآ  ینامسج  ياهیگژیو  فیصوت  نمض  هلیسونیدب 

ماما تبیغ 

ترـضح نآ  هلمج  زا  دروخیم ، مشچ  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تایاور  رد  یناوارف  بلاطم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  هنیمز  رد 
یتبیغ روهظ ، زا  لبق  مالـسلا ) هیلع  رـصع  ماـما   ) وا ح29 ) ص322 ، ج52 ، راونالاراحب ، «. ) ِهِجورخ َْلبَق  ِۀَـبیَغلا  ُبحاـص  َوُهَو   : » دـنیامرفیم
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نامز ات  دش و  زاغآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تداهش  نامز  زا  هک  يرغـص :  تبیغ  تسا :  هلحرم  ود  ياراد  تبیغ  نارود  تشاد . دهاوخ 
اّما دیـشک . لوط  لاس  داتفه  دودـح  تفاـی و  همادا  يرجه  لاس 329  رد  ترـضح  نآ  صاخ  بیان  نیرخآ  يرمـس  دّـمحم  نب  یلع  تافو 

كرابت و يادـخ -  هک  ینامز  ات  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  شیامرف  قبطرب  هدـش و  عورـش  يرغـص  تبیغ  زا  سپ  يربک :  تبیغ 
تمکح هچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تبیغ  اّما  ح30 ) نامه ، «. ) ءاش ام  ِهِْرتِس  یف  ُهَّللا  ُُهبِّیَُغی   : » تشاد دهاوخ  همادا  دنادب  تحلـصم  یلاعت - 

زا رگا  مییوگیم :  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  درکن ؟ یگدنز  اراکشآ  مدرم  نایم  رد  ناماما  رگید  دننام  ترضح  نآ  ارچ  دراد ؟ ياهفـسلف  و 
هجیتـن نیا  هب  مینک ، تکرح  رما  نیا  ییارچ  هیجوـت و  لاـبند  هب  مییاـمن و  رظن  هثداـح  نـیا  هـب  يداـع  یعیبـط و  ثداوـح  اهدادـخر و  رظن 
مالـسلا هیلع  يدـهم  ماما  يافتخا  تبیغ و  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  همطافینب و  رب  نایـسابع »  » نوزفازور ياهراشف  اـب  هک  میـسریم 

ناماما رتنشور ، ترابع  هب  تسا . مالـسلا  مهیلع  ناماما  اب  ینمـشد  ینوزف  هب  ور  تسایـس  نآ  زا  یباتزاب  و  هدش ، باسح  هدیجنـس و  يرما 
زا مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  سدقم  دوجو  ات  دندوب ، هتفرگ  يرای  تبیغ  افتخا و  کیتکات  زا  نایـسابع  تسایـس  نیا  ربارب  رد  مالـسلا  مهیلع 

دنمهرهب ترـضح  نآ  سدـقم  دوجو  زا  مدرم  دـیآ و  مدرم  ناـیم  هب  بساـنم  تصرف  رد  دـنامب و  ظوفحم  نوصم و  ناـمز  ثداوح  دـنزگ 
هب ور  ياهراشف  نیا  تفاییم ، شیازفا  ًابترم  دشیم ، دراو  موصعم  ناماما  رب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  نامز  زا  هک  یسایس  ياهراشف  دندرگ .

هیلع يدهم  ماما  ياهیربهر  يارب  دعاسم  هنیمز  هک  ییاج  ات  دسرب  لقادـح  هب  مالـسلا  هیلع  مهدزای  ماما  ياهتیلاعف  هک  دـش  بجوم  شیازفا 
رد نیـسح » مساج   » رتکد تفرگ . قلعت  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  هب  دنوادخ  تیـشمو  تساوخ  ماگنه  نیا  رد  دـیدرگن . مهارف  مالـسلا 
هب ار  نانآ  ورنیا  زا  دندوب ، مالـسلا  مهیلع  همئا  ياهتیلاعف  رد  تیدودحم  داجیا  راتـساوخ  یـسابع  تموکح  تاماقم   : » دـسیونیم هرابنیا 

ییاهتیدودحم دنهد . ماجنا  شیوخ  ناوریپ  نایم  رد  ار  دوخ  ياهتیلاعف  دنناوتن  رگید  هکنآ  ات  دنتفرگیم  رظن  تحت  دندربیم و  دوخ  رابرد 
تفای همادا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  مهدزای ، ماما  نامز  ات  دش ، لیمحت  مالسلا  مهیلع  همئا  رب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  نامز  زا  هک 
هجیتن نیا  هب  ناماما  دـنراد . نوصم  هباـشم  طیارـش  زا  ار  دوخ  یـصو  نیرخآ  اـت  دـندرک  ذاـختا  یتسایـس  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  هجیتن  رد 
اجنیا ات  دناسر ، ماجنا  هب  هتخانشان  ار  دوخ  ياهتیلاعف  دناوتب  ات  دوش  ناهنپ  نایسابع »  » نامشچ زا  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  رسپ  هک  دندیـسر 
دروم هب  شیوخ  ناوریپ  نایم  رد  افخ ، رد  ار  دوخ  ياهتـسایس  دـشاب و  ناهنپ  اـهرظن  زا  هک  دـنکیم  ینیبشیپ  ار  ماـما  دوجو  هک  یثیداـحا 

« هیماما  » ات تفرگیم ، تروص  شیپ  زا  یتامادقا  نینچ  تسا . ماما  نیمهدزاود  ماما  نیا  دندرکیم . لقن  جیورت و  ار  تشاذگ  دهاوخ  ارجا 
ص215) مالـسلا ، هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  یـسایس  خـیرات  «. ) دزاس هداـمآ  مالـسلا  مهیلع  همئا  ياههطـساو  ناونع  هب  ناریفـس  لوبق  هب  ار 

ناماما تسا و  هدـش  نایب  رگید  ياهنوگ  هب  زین  یمالـسا  تایاور  رد  دـش ، نایب  نیـسح » مساـج   » ناـبز زا  هک  تبیغ  هفـسلف  ریـسفت و  نیمه 
هدمآ تایاور  زا  یخرب  رد  نارگمتـس  تعیب  نتـشادن  لوا :  ددرگیم :  هراشا  لیذ  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دناهدرک  دـیکأت  نآ  رب  موصعم 
دازآ نامز  ياهتوغاط  اب  تعیب  غوی  زا  تبیغ  دوجو  اب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تبیغ  تمکح  تلع و  تسا : 

ترضح دش ، لاؤس  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  ّتلع  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  درادن . هدهعرب  ار  یمکاح  چیه  اب  تعیب  دهعت و  دوشیم و 
يدهم ترضح  یتقو  اریز  ص152 ) ج51 ، راونالاراحب ، «. ) ْفیَّسلاب َماق  اذإ  ٌۀعَیب  ٍدَحأل  ِهُِقنُع  یف  َنوکَی  اّلِئل  دندومرف ...« :  مالـسلا  هیلع  اضر 

، يرایـسب تایاور  رد  حـلاص  ياهناسنا  لابرغ  ناحتما و  مود :  دـشابن . وا  ندرگ  رب  سکچـیه  تعیب  دـیامرف ، مایق  ریـشمش  اب  مالـسلا  هیلع 
، یتـیاور رد  تسا . هدـیدرگ  حرطم  مدرم  شیاـمزآ  حـلاص و  ياـهناسنا  ندـش  لاـبرغ  مالـسلا ، هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  تبیغ  تمکح 

یّتَحو اوزَّیَُمتو  اوصَّحَُمت  یّتَح  ْمُُکُنیْعأ  ِهَیلإ  َنوُّدُـمَت  ام  ُنوکَی  هَّللاو ال   : » هک دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  زا  ییحی  نب  ناوفص 
دهاوخن عقاو  دیتسه  نآ  هار  هب  مشچ  رظتنم و  امـش  هچنآ  مسق  ادـخ  هب  ح15 ) باب 12 ، ینامعن ، تبیغ  «. ) ُرَْدنألاف ُرَدـْنألا  ّالإ  مُْکنِم  یقبَیال 
داهـشتسا هیآ  نیا  هب  تیاور  همادا  رد  اـضر  ترـضح  رتمک . رتـمک و  هچره  رگم  امـش  زا  دـنامن  دـیوش و  يزاسادـج  يزاـسکاپ و  اـت  دـش 

دنتفگ هک  نیمه  دـننکیم  نامگ  مدرم  اـیآ  . » 2:29 توبکنع  « ) َنوـُنَتُْفی َـال  ْمُهَو  اَّنَمآ  اوـُلوُقَی  نأ  اوُکَْرتـُی  نأ  ُساَّنلا  َبِسَحأ  دـنیامرفیم « : 
رارسا زا  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  یهالا  رارـسا  زا  يّرـس  موس :  دندرگیمن )»؟ ناحتما  دنوشیم و  اهر  دوخ  لاح  هب  میاهدروآ  نامیا 
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ماما دش . دهاوخ  نشور  دسر ، ارف  ترـضح  روهظ  هک  نآ  زا  دـعب  اهنت  و  تسا . هدیـشوپ  یفخم و  ناگدـنب  رب  نآ  تمکح  هک  هدوب  یهالا 
نیـشیپ یهالا  جـجح  ناربمایپ و  تبیغ  رد  هک  تسا  یتمکح  نامه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تبیغ  تمکح   : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص 

يادخ هک  مینادیم  یتقو  ام  تسا . ینّابر  ياهزار  زا  يزار  یئادخ و  رارسا  زا  يّرس  یهالا و  روما  زا  يرما  تبیغ  نیا  تسا . هتـشاد  دوجو 
صیخـشت دوـخ  ار  تحلـصم  تمکح و  نآ  هچرگا  تسا ، تمکح  يور  زا  وا  ياـهراک  همه  هک  مینکیم  قیدـصت  تسا  میکح  لـجوزع 

ماما تبیغ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  ناج  ظفح  مراهچ :  ص91 ) ج52 ، راونـالاراحب ، . ) میربن یپ  نآ  زار  هب  میهدـن و 
یسابع دمتعم » ، » دوبن حرطم  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  تبیغ  هلأسم  رگا  تسا ، هدومن  ظفح  نانمشد  ّرش  زا  ار  شناج  مالسلا  هیلع  مهدزاود 

تجح زا  نیمز  درکیم و  دیهش  زین  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  ترـضح ، نآ  راوگرزب  ناردپ  دننام  دوب ، هنـشت  ترـضح  نآ  نوخ  هب  هک 
یلاـخ یهـالا  تجح  زا  نیمز   : » دومرفیم هفوک  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اـهناسنا  ندوب  هشیپ  متـس  مجنپ :  دـشیم . یلاـخ  دـنوادخ 

، ینامعن هبیغلا  . ) دزاسیم مورحم  دوخ  تجح »  » دوجو زا  ار  نانآ  اهناسنا ، يورهدایز  ندوب و  هشیپ  متـس  لیلد  هب  دنوادخ  یلو  دنامیمن ،
تیرـشب و ناهج  یجنم  و  ءایـصوالا » متاخ   » ناونع هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  يارب  ًاعطق  یناهج  یگداـمآ  مشـش :  ص141 )

هنیمز دیاب  ناهج  ورنیا ، زا  تسا . مزال  یناهج  یگدامآ  هنیمز و  دنادرگب ، زوریپ  اهنید  یمامت  رب  ار  مالـسا  نید  نیمز  هرک  رد  هک  یـسک 
تبیغ ياهتمکح  اههفـسلف و  زا  یکی  ار  ناهج  یگدامآ  نادقف  ناوتیم  نیاربانب ، دوش . ققحم  فده  نیا  ات  دشاب  هتـشاد  ار  شریذپ  نیا 

. درمشرب مالسلا  هیلع  يدهم  ماما 

يدهم ترضح  روهظ  دیون 

هراشا

هعومجم نآ  هیاس  رد  هک  تسا  هدوب  هنالداع  یتموکح  اب  لآهدـیا  هعماج  کی  داجیا  هشیدـنا  خـیرات ، لوط  رد  نایمدآ  ياهوزرآ  هلمج  زا 
زا معا  بتاکم  یماـمت  یعاـمتجا  بلاـطم  يـالبال  رد  هنیمز  نیا  رد  ددرگ . نیمأـت  هتـسیاش  وحن  هب  دارفا ، همه  یگنهرف  یعیبط و  ياـهزاین 

ياهشالت فادها و  حیرشت  نییبت و  رد  هراومه  يرشب  عماوج  نارادمامز  نآ  زا  هتشذگ  دروخیم . مشچب  يدایز  ياهثحب  یهالا  يدام و 
هب هشیمه ، مه  مدرم  دنرادن . یتلادعیب  ضیعبت و  هنوگ  ره  زا  رودـب  ملاس  هعماج  کی  يراذـگناینب  زج  یفدـه  هک  دناهتـشاد ، راهظا  دوخ 

دراد نآ  زا  تیاکح  یخیرات  دـهاوش  لاح ، نیا  اب  دناهتـساخرب ، اهنآ  يرای  هب  شیوخ  تاناکما  مامت  اب  ياهعماج ، نینچ  کی  ققحت  دـیما 
ره رد  هکلب  هدشن  فرصنم  ینامرآ  هعماج  کی  داجیا  رکف  زا  اهنت  هن  لاح  نیع  رد  اّما  تسا ، هدوبن  قفوم  هتساوخ  نیا  رد  رشب  زورما  ات  هک 

نیا هک  دسریم  رظن  هب  تسا . هدرک  لابند  ار  نآ  رتخسار  یمزع  اب  دوخ  يونعم  يدام و  ياههیامرـس  جیـسب  قیرط  زا  شیپ  زا  شیب  ینامز 
ظاحل هب  ملاـس  تموکح  لآهدـیا و  هعماـج  کـی  زا  يرادروخرب  لـصا  هک  دـنکیم ، تیاـکح  تیعقاو  نیا  زا  رمتـسم  شـالت  يرادـیاپ و 

، میرک نآرق  دـید  زا  دراد . ناـسنا  ترطف  تشرـس و  رد  هشیر  هک  تـسا  یـساسا  ياـهزاین  هـلمج  زا  دوـشیم  بترتـم  نآ  رب  هـک  يدـیاوف 
زا سپ  هک  تسا  یهالا  ننـس  زا  یکی  ناراگزیهرپ  طسوت  مالـسا ، هنانیب  عقاو  نیناوق  ساـسا  رب  یتموکح  يراذـگناینب  ناـحلاص و  يزوریپ 

همه رد  هتـشگ و  افوکـش  ناسنا  ياهدادعتـسا  یمامت  نآ  هیاس  رد  تفای و  دهاوخ  ققحت  يزور  مرجال  نآ ، طیارـش  هعومجم  ندش  مهارف 
زا هک  نایدا -  همه  رب  قح  نید  يزوریپ  قیرط  زا  راک  نیا  ینآرق  تایآ  ّصن  قبطرب  دیـسر و  دهاوخ  یلاعت  دـشر و  هب  شايدوجو  تاهج 

تـسا هدش  رکذ  نآرق  رد  هچنآ  دانتـسا  هب  یتح  دش . دهاوخ  ققحم  تسا -  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تثعب  فادـها  هلمج 
ِدَْعب نِم  ِرُوبَّزلاِیف  اَْـنبَتَک  ْدََـقلَو  تسا « :  هدـش  هداد  لـبق  ياـهتما  هب  دوواد  روـبز  ریظن  رگید  ینامـسآ  بتک  رد  يزور ، نینچ  هب  تراـشب 

ثراو نم  حـلاص  ناگدـنب  هک  میتشون  تاروت )  ) رکذ زا  دـعب  روبز »  » رد اـم  ایبنا 105:21 )  «. ) َنوُِحلاَّصلا َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضْرَـألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا 
دجاو هک  یتیـصخش ، يربهر  هیاس  رد  زج  دش  دهاوخن  ققحم  ینآرق ، هلـضاف  هنیدم  یهالا و  ياهدعو  نینچ  نیاربانب ، دش . دـنهاوخ  نیمز 
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شزغل و ره  زا  هک  تسوا  تسا و  هدومرف  اضما  ار  وا  ندوب  موصعم  لاعتم ، يادـخ  هدوب و  اهنآ  لـیاضف  همه  ثراو  اـیبنا و  تـالامک  ماـمت 
مئاق مکنم ؟ ُمئاقلا  ِنَم  دش :  لاؤس  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هک  ینامز  درادن . هار  وا  رد  یکاپان  يدیلپ و  چـیه  و  تسا ، رانک  رب  اطخ 
متـس یگدولآ و  زا  ار  نیمز  وا  هلیـسو  هب  ادـخ  تسا ، نازینک  نیرترب  رـسپ  هک  تسا ، نم  دـنزرف  نیمراهچ  دومرف :  تسیک ؟ نامدود  اـمش 
نوچ دشاب و  تبیغ  بحاص  شجورخ  زا  لبق  دـننک و  کش  شتدالو  رد  مدرم  هک  تسوا  مه  دـنادرگ . هزیکاپ  یملُظ  ره  زا  دزاس و  كاپ 
هیاس دوش ، هدیچیپ  شیارب  نیمز  دیامنن و  متـس  يرگید  هب  یـسک  دراذگب و  مدرم  نایم  لدـع  نازیم  ددرگ و  نشور  شرون  هب  نیمز  دـیایب 

. ُهَعَم َّقَحلا  َّنإَف  ُهوُِعبَّتاَف  ِهَّللا  ِْتَیب  َْدنِع  َرَهَظ  دَق  ِهَّللا  َۀَّجُح  َّنإ  الَأ  دنونشب :  مدرم  همه  هک  دهد  ادن  وا  مان  هب  نامسآ  زا  يدانم  دشابن و  وا  يارب 

. تسوا اب  قح  هک  دـینک  يوریپ  وا  زا  هدـش  رهاظ  ادـخ  هناخ  رانک  ادـخ  تجح  هک  دیـشاب  هاـگآ  ح5 ) ص372 ، باب 35 ، نیدـلا ، لامک  )
دنراد هراشا  نینچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  دندومرف ، میلعت  نامحرلادبع  نب  سنوی  هب  هک  ییاعد  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
شیوخ یناـهنپ  بیغ و  رب  ياهدومرف و  صلاـخ  تدوخ  يارب  ار  يو  هک  تسوت ، هدـنب  مالـسلا ) هیلع  دوـعوم  يدـهم   ) وا اـنامه  ایادـخ ! : »

ره زا  و  ياهدومرف ، شکاـپ  يدـیلپ  ره  زا  و  ياهداد ، رارق  ناـما  رد  یـصقن  بیع و  ره  زا  و  ياهتـشاد ، شرود  هاـنگ  ره  زا  و  ياهدـیزگرب ،
هیلع نسحلا  نب  ۀـجح   ) وا انامه  هک  میهدیم  تداهـش  تفگـش ، هثداح  زور  نامه  تمایق و  زور  رد  ام  ایادـخ ! ياهتـشاد . ملاـس  یگدولآ 

یمارح چیه  و  هدرکن ، دوبان  عیاض و  ار  يرادربنامرف  تعاط و  چیه  و  تسا ، هدرواین  اجب  ار  ییاطخ  هدشن و  بکترم  یهانگ  چیه  مالـسلا )
زور لامعا  رد  عوبسُالا ، لامج  «. ) تسا هدومنن  نوگرگد  ار  تعیرش  نییآ و  چیه  و  هتخاسن ، نوگژاو  ار  یبجاو  چیه  و  هدشن ، بکترم  ار 

 : دوشیم هراشا  لامجا  روط  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  تاصتخم  هب  کنیا  ص507 ) هعمج ،

یعطق هدعو 

تقیقح نیا  يایوگ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شیامرف  تسا ، مالسا  رد  دیدرت  لباق  ریغ  یعطق و  لئاسم  زا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  لصا 
ج51، راونـالاراحب ، «. ) ًاروَج ْتَِئُلم  اـمک  ًالدَـع  اـهُألْمَیَف  َجُرْخَی  یّتَـح  َمویلا  کـِلذ  ُهَّللا  لَّوََطل  دـحاو  ٌموی  اـّلإ  اینُّدـلا  نم  َقـْبَی  َمل  وـَل   : » تسا

روهظ ترـضح  نآ  ات  درک ، دـهاوخ  ینالوط  يردـق  هب  ار  زور  نآ  لاعتم  دـنوادخ  دـنامن ، یقاب  زور  کـی  زج  اـیند  رمع  زا  رگا  ص154 )
هدوب و یناهگان  روطهب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  دـشاب . هدـش  رپ  ملظ  زا  هک  روطنامه  دـیامرف  لدـع  زا  زیربل  ار  نیمز  هدومن و 
هب مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  تسا . هدیدرگ  هراشا  روهظ  مئالع  تالوحت و  زا  یخرب  هب  اهنت  تسا و  هدشن  رکذ  نآ  يارب  یـصخشم  نامز 

ناکیدزن و ناشیوخ و  همه  هک  داد  دهاوخ  يور  يزادـنارب  نامناخ  تخـس  هنتف  ریزگان  هب  دـنیامرفیم :  هراشا  تبیغ  رـصع  ياهیناماسبان 
نامـسآ لـها  همه  دـنهدب ، تسد  زا  ار  مدـنزرف  زا  نیـشناج  نیموس  نایعیـش ، هک  تسا  یماـگنه  نآ  دـننکیم و  طوقـس  نآ  رد  نازارمه 

ح2) ص152 ، ج51 ، راونالاراحب ، . ) دننکیم هیرگ  مالـسلا ) هیلع  يدهم   ) وا يارب  ناگتخوس  لد  نادـنمدرد و  ناگتفیـش و  همه  نیمزو و 
يدیماان سأی و  هب  مدرم  هک  یلاح  رد  منیبیم  دوخ  مشچ  اب  ییوگ  دیآیم :  نایم  هب  مدرم  يدیماان  زا  نخـس  قوف ، نایب  همادا  رد  نینچمه 

( نامه . ) دوشیم هدینش  کیدزن  هلصاف  نوچمه  رود  تفاسم  زا  ادص  نیا  هک  دنونشیم  ار  شروهظ  تراشب  دناهدش ، راچد 

یناهگان روهظ 

زا دوخ  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يرگید  ثیدـح  رد  تشذـگ ، نآ  ناـیب  هک  روهظ ، رـصع  ياـهینوگرگد  اـهیگژیو و  رب  هوـالع 
ترـضح نآ  درک ؟ دـهاوخ  روهظ  یک  امـش  مئاق  دـش :  لاؤس  ناـشیا  زا  یتقو  هک  دـننکیم  لـقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هک تسا ، تمایق  دننام  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  مایق  لَثَم  ص154 ) ج51 ، راونالاراحب ، «. ) ًۀَـتَْغب ّالإ  ْمُکیتْأت  ِۀَـعاّسلا ال  ِلَثَمَک  ُُهلَثَم   : » دـندومرف
. دریگ ارف  ار  امش  یناهگان  روطب 
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ینامسآ يادن 

: دهدیم رـس  ادن  نینچ  يدانم  دیامرفیم :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیـسر . دهاوخ  نایناهج  همه  شوگ  هب  روهظ ، نامز  رد  ینامـسآ  يادـن 
تّجح هک  دیـشاب  هاگآ  ح29 ) ص321 ، ج52 ، راونالاراحب ، ...«. ) ِهیفَو ُهَعَم  َّقحلا  ّنإَف  ُهوُِعبَّتاَف  هَّللا  ِْتَیب  َدـنِع  َرَهَظ  ْدَـق  ِهَّللا  َۀّـجح  ّنإ  ـالأ  »...

. تسوا تسد  رد  وا و  اب  قح  هک  یتسردب  دینک ، يوریپ  وا  زا  تسا ، هدش  رهاظ  هبعک  هناخ  رانک  رد  ادخ 

روهظ رصع 

؛  دـنک میـسرت  تقد  هب  شیوخ  هشیدـنا  رد  یتح  ار ، روهظ  زا  سپ  ناهج  یعقاو  ریوصت  دـناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتهاـتوک  زورما  رـشب  نهذ 
رد مه  رگا  و  تسا . هدوب  هقباسیب  رـشب  خـیرات  یماـمت  رد  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  دوشیم ، راکـشآ  روهظ  زا  سپ  نارود  رد  هچنآ  هکارچ 

یتح اریز  تسا ؛  هدوب  دودحم  یعطقم و  دشاب ، هدش  داجیا  نآ  زا  ییاههنومن  اهنآ  يایـصوا  ای  ماظع و  يایبنا  طسوت  خـیرات ، زا  ییاهههرب 
ناهاوخدـب ینکـشراک  اب  نانآ  ياهـشالت  و  دنـشخب ، ققحت  جراخ  ملاع  رد  ار  دوخ  يوکین  ياهنامرآ  یماـمت  دناهتـسناوتن  یهـالا  يارفس 

میـسرت نینچ  ار  روهظ  زا  دعب  ناهج  یلک  هاگن  کی  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دناهتخاب . ناج  هار  نآ  رد  زین  دوخ  تسا و  هدـنام  مامتان 
ار يزیچ  دـنک ، مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  هاـگ  نآ  ص332 ) ج52 ، راونالاراحب ، «. ) َناک يذـلا  َریَغ  ٍرمأب  َءاج  ُِمئاـقلا  َماـق  اذإ   : » دـیامرفیم
نیرتافوکـش و نیرتـالاو ، کـش ، نودـب  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ترـضح  روـهظ  زا  سپ  نارود  تسا . هدوـبن  ًالـصا )  ) رتـشیپ هـک  دروآیم 

ناحلاص تثارو  نافعـضتسم و  تماما  نانمؤم و  تفالخ  رد  دـنوادخ ، ياههدـعو  هک  ینارود  تسا . ّتیناسنا  خـیرات  لـصف  نیرتدـنمجرا 
راگدرورپ تداـبع  ياـههولج  نیرتدنمهوکـش  هنحـص  دـیحوت ، تلادـع و  رادـمچرپ  نیرخآ  یهـالا  تردـق  اـب  ناـهج  ددرگیم و  یلمع 

. تسا هدش  هدیشک  ریوصت ، هب  راگزور ، نآ  تمظع  زا  ییاههشوگ  ثیداحا  رد  دوشیم .

نیتسار لدع 

اضر ترضح  دروم  نیدنچ  رد  هک  تسا ، متـس  ملظ و  نتخاس  فرطرب  تلادع و  رارقتـسا  مالـسلا ، هیلع  رـصع  ماما  ياههمانرب  همه  ساسا 
، بصاـنلا مازلا  «. ) ِدوُـحُجلاو ِْرفُکلا  ِلـهأ  ْنِم  َضرـألا  ِِهب  ُهَّللا  ُرِّهُطی  دـنیامرفیم ...« :  هلمج  زا  دـناهدومرف ، تراـشا  نآ  هب  مه  مالـسلا  هیلع 

اذإف دنیامرفیم ...« :  ترـضح  نآ  يرگید  نایب  رد  نینچمه  دنادرگیم . كاپ  نارکنم  نارفاک و  زا  ار  نیمز  وا  تسد  هب  دـنوادخ  ص68 )
نیمز دنک  روهظ  یتقو  ص478 ) ج3 ، ةادهلا ، تابثا  «. ) ًادحأ ٌدحأ  ُِملْظَیالف  ِساَّنلا  نیب  ِلْدَعلا  ُنازیم  َعِضُوو  اهِّبَر  ِرونب  ُضرألا  ِتَقَرْشأ  َجَرَخ 
متـس ملظ و  يرگید  رب  یـسک  هک  دنک  اپرب  ياهنوگب  مدرم  نیب  رد  ار  تلادع  يوزارت  و  تخاس ، دـهاوخ  ینارون  ملاع  راگدرورپ  رونهب  ار 

. دیامنن

تختیاپ هفوک و 

راوگرزب نآ  تلود  ّرقم  تفالخ و  زکرم  تختیاپ و  اریز  تفای ؛  دـهاوخ  گرزب  سب  یتبترم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  روهظ  زا  سپ  هفوک 
رگم دنامیمن  یناملسم  هدرب  دنکیم . لزنم  رهش  نآ  رد  دیآیم و  هفوک  هب  سپس  دنیامرفیم ...« :  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  دوب . دهاوخ 

در هکنآ  رگم  دشابن  یناملـسم  ندرگ  رب  ياهملظم  دیامن ، ادا  ار  شـضرق  هکنآ  رگم  دـنامیمن  ینویدـم  دـیامرف ، دازآ  هدـیرخ  ار  وا  هکنآ 
ناگدنامزاب يارب  هتخادرپ  ار  وا  ماو  هکنیا  رگم  دشابن ، ياهدش  هتشک  دزادرپیم ، ار  شیاهب  هکنآ  رگم  دشاب  هدیسرن  لتق  هب  ياهدنب  دیامن ،

، هعیـشلا نایعا  همجرت  . ) دشاب هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگنآ  دزاس ، هدـنکآ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هکنآ  ات  دـیامرف ، نیعم  يررقم  وا 
ص341)
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ناگتشرف اب  ینیشنمه 

َماق اذإ   : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دنـشابیم . ناشـسلاجم  رد  تکرـش  نانمؤم و  هب  مالـس  هب  رومأم  روهظ  رـصع  رد  هکئالم 
مئاق هک  هاگنآ  ح703 ) باب 32 ، ج3 ، ةادهلا ، تابثا  ...«. ) ْمهِِـسلاجَم یف  مُهَعَم  ِسُولُْجلاَو  َنینِمؤُملا  یَلَع  ِمالّـسلاب  َۀکئالملا  ُهَّللا  ُُرمْأی  ُمئاقلا 

. دندرگ نیشنمه  ناشسلاجم  رد  نانآ  اب  دنیامن و  مالس  نانمؤم  رب  هک  دیامرفیم  ار  ناگتشرف  دنوادخ  دنک  مایق 

نیسح ماما  یهاوخ  نوخ 

. تسین یصخش  هلأسم  کی  مالسلا ، هیلع  رصع  ماما  ماقتنا  تسا . ملاع  رد  هدش  هتخیر  قحانب  ياهنوخ  مقتنم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 
تقیقح رد  دندیگنج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اب  هک  یناسک  دوب ؛  رفک  همه  اب  مالـسا  همه  زیتس  يداقتعا ، رظن  زا  داد ، خر  البرک  رد  هچنآ 

رتكانرطخ رتدب و  مالـسا  ردص  ِنارفاک  ِحیرـص  ِرفک  زا  بتارم  هب  قافن  نیا  دنتـساخرب . تّوبن  ّدر  دـیحوت و  راکنا  هب  یناملـسم ، ياعدا  اب 
باحـصاو مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هارمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ـالبرک و  هعقاو  هک ، تسا  نیا  رکذ  لـباق  هتکن  تسا . هدوب 

اب هیماینب  یـصخش  ِینمـشد  زا  ًافرـص  هدوب و  طوبرم  شعوقو  نامز  هب  طـقف  هک  تسین  ياهثداـح  يرجه ، لاس 61  ياروشاع  رد  ناـشیا ،
باسح ياهینمشد  مالسا و  ردص  هب  گرزب ، تبیصم  نیا  یلصاياههشیر  دشاب . هتفرگ  تأشن  مالسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیبلها 

تیبلها همه  يارب  اروشاع  زور  تبیصم  تهج ، نیمه  هب  ددرگیمرب . ترضح  نآ  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  ِناقفانم  هدش 
يراوگوس نزح و  مایا  ار  لاس  ره  رد  اروشاع  مرحم و  مایا  مالـسلا ، مهیلع  یحو  نادناخ  تسا . زادگناج  نیگنـس و  رایـسب  مالـسلا  مهیلع 

مخز ار  ام  ياهکلپ  اروشاـع )  ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماـما  زور  دـیامرفیم :  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هنومن  ناونع  هب  دنتـسنادیم . دوخ 
ایند نایاپ  ات  ام  هک  هدش  ثعاب  و  تسا ، هتخادـنا  ّتلذ  هب  الب  يراتفرگ و  نیمزرـس  رد  ار  ام  زیزع  و  هتخاس ، ناور  ار  ام  ياهکـشا  و  هدومن ،
نیا ص284 ). ج44 ، راونالاراحب ، . ) دنیرگب مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـننام  رب  دـیاب  ناگدـننکهیرگ  سپ  مینامب ؛  یقاب  يراتفرگ  هودـنا و  رد 

اب لّضفم  يوگتفگ  اّما  تسا . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياروشاع  مغ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  زا  یـضعب  هدننک  نایب  ثیدـح ،
درک ضرع  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  باحصا  ّصاوخ  زا  لّضفم  درادیمرب . يرتخلت  رتقیمع و  تیعقاو  زا  هدرپ  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما 

رتگرزب امـش  تنحم  مغ و  زور  زا  دـینکیم ، صاصق  ار ) دوخ  نانمـشد   ) هک يزور  ْمُِکتَنِْحم .» ِمْوَی  ْنِم  ُمَظعَأل  ِصاـصِْقلا  ِیف  ْمُکَمْوَی  َّنإ  : »
رب دهد . یّلـست  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياهتبیـصم  هب  تبـسن  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ ، راتفگ  نیا  اب  تساوخیم  لّضفم  تسا .
الو  : » دومرف وا  خـساپ  رد  ترـضح  یلو  دـنکیم . ناربج  ار  ناشیا  هتـشذگ  ياهیتحاران  نانمـشد ، صاصق  زا  یلاحـشوخ  هک  ساسا  نیا 

ندرک صاصق  ینعی  البرک . رد  اـم  یتحاراـن  مغ و  دـننام  هن  یلو  ص532 ) یفطـصملا ، بلق  ۀجهب  ءارهزلا  ۀـمطاف  «. ) ءالبرَِکب اِنتَنِحم  ِموَیَک 
ایند نایاپ  ات  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ریبعت  هب  هک  یتنحم  نآ  دنکیمن ، ناربج  البرک  نیمزرس  اروشاع و  زور  رد  ار  ام  ياهیتحاران  نانمشد ،

، اروشاع تبیـصم  تفر . دهاوخن  نیب  زا  زین  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  نیلتاق  زا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ماقتنا  اب  یتح  دنام و  دهاوخ  یقاب 
هک تـسا  یلطاـب  فرحنم و  ساـسا  زا  هتـساخرب  دشابمالـسلا ، مـهیلع  تـیب  لـها  قـح  رد  هـّیماینب  متــس  مـلظ و  لوـلعم  هـک  نآ  زا  شیب 

هتـشک هب  ناکم ، ره  نامز و  ره  رد  یـسکره  رتالاب  نیا  زا  و  دـندرک ، يزیریپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نسحم  نیلتاـق  هفیقـس و  ناراذـگهیاپ 
. ددرگیم بوسحم  ترضح  نآ  نیلتاق  ءزج  دوخ  دشاب ، دونشخ  یضار و  ًابلق  شترـضح ، رادافو  نارای  مالـسلا و  هیلع  ءادهـشلادّیس  ندش 
ص304) ج44 ، راونالاراحب ، «. ) ِِهتَلَتَق ُءاکرُش  مالسلا  هیلع  ِنیَـسُحلا  ِْلتَِقب  َنیِـضاّرلا  ّنإو  الأ   : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 

نیمه هب  دنتسه . شنالتاق  کیرش  ترضح  نآ  نتشک  رد  دنشاب ، دونشخ  یضارمالسلا و  هیلع  نیـسح  نتـشک  هب  هک  یناسک  دیـشاب ، هاگآ 
نادنزرف زا  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادّیس  نوخ  ماقتنا  دـیامرفیم ، روهظ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  یتقو  هک  تسا ، هدـمآ  ثیداحا  رد  تهج 

هک تسا  نیگنـس  بلطم  نیا  شریذـپ  دـنرادن ، ییانـشآ  مالـسا  يداقتعا  فراعم  اب  هک  یناـسک  يارب  هتبلا  دریگیم . ترـضح  نآ  نیلتاـق 
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هرابرد امش  رظن  دسرپیم :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يوره  مالسلادبع  دنریگ ، رارق  یهالا  باذع  دروم  دوخ ، ناردپ  راک  رطاخ  هب  یناسک 
یتقو ْمِِهئابآ .» ِلاعِِفب  مالسلا  هیلع  ِنیسُحلا  ِۀَلَتَق  يرارذ  َلَتَق  مالسلا  هیلع  مئاقلا  َجَرَخ  اذإ   : » دومرف هک  تسیچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نخس 
اضر ماما  ترضح  دناسریم . لتق  هب  ناشناردپ ) لامعا  ببس  هب   ) ار مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنـشک  نادنزرف  دنک ، روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق 

هیآ روظنم  سپ  دسرپیم :  يوره  دناهدومرف .) مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هنوگنامه  بلطم   ) تسا روطنیمه  دومرف :  مالـسلا  هیلع 
ترضح دشکیمن )» شودب  ار  يرگید  لمع )  ) راب سک  چیه  . » ماعنا 164:6 ( ؟»  يَرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاَو  ُرَِزت  َالَو  دیامرفیم « :  هک  تسیچ  نآرق 

هب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ناگدنـشک  نادـنزرف  یلو  تسا ، هدومرف  تسار  شیاهراتفگ  همه  رد  دـنوادخ  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
نآ هک  تسا  یسک  دننام  دشاب ، دونشخ  یـضار و  يزیچ  ماجنا  هب  سکره  و  دننکیم . راختفا  نآ  هب  و  دنتـسه ، یـضار  دوخ  ناردپ  لامعا 
دزن هدنهد  تیاضر  دشاب ، یضار  وا  نتشک  هب  برغم  رد  يرگید  درف  دوش و  هتـشک  قرـشم  رد  یـسک  رگا  هک  اجنآ  ات  تسا  هداد  ماجنا  ار 
لمع هب  اهنآ  تیاضر  لیلدب  ًافرص  دیامرفیم ، روهظ  یتقو  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  و  دوشیم ، بوسحم  لتاق  کیرـش  لجوزع ، يادخ 

ص273) ج1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . ) دناسریم لتق  هب  ار  اهنآ  ناشناردپ ،

دیشروخ شیاین 

َّمُهّللَا دومرفیم :  رما  هادـف  انحاورا  رمالا  بحاص  يارب  اعد  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هک :  هدرک  تیاور  نامحرلادـبع  نب  سنوی 
یلَع َكِدِـهاشَو  َِکنْذِإب  ِةَرِظاّنلا  َِکْنیَعَو  َِکتَمْکِِحب  ِقِطاَّنلا  َکـْنَع  ِرِّبَعُْملا  َکـِناِسلَو  َکـِْقلَخ  یلَع  َکـِتَّجُحَو  َکـِتَفیلَخَو  َکِِّیلَو  ْنَع  ْعَفْدا 
ِْهیَدَی ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَو  َتْرَّوَصَو ، َتْأَْشنأَو  َْتأََربَو  َْتقَلَخ  ام  ِعیمَج  ِّرَـش  ْنِم  ُهْذِعأَو  َكَْدنِع ، ِِدباْعلا  َِکب  ِِذئاْعلا  ِدِـهاجُملا  ِحاجْحَْجلا  َكِدابِع 

َکَتَِّمئأ ُهَئاـبآَو  َکـَلوُسَر  ِهیف  ْظَـفْحاَو  ِِهب . ُهَتْظِفَح  ْنَم  ُعیـُضی  ـال  يذَّلا  َکِـظْفِِحب  ِِهتَْحت  ْنِمَو  ِِهقْوَـف  ْنِمَو  ِِهلامِـش  ْنَعَو  ِِهنیمَی  ْنَعَو  ِهِْفلَخ  ْنِمَو 
ِقیثَْولا َِکنامِأب  ُْهنِمآَو  ُرَهُْقی ، يذَّلا ال  َكِّزِعَو  َکِْعنَم  یفَو  ُرَفُْخی  يذَّلا ال  َكِراوِج  یفَو  ُعیضَت  یتَّلا ال  َِکتَعیدَو  یف  ُْهلَعْجاَو  َِکنید ، َِمئاعَدَو 

َِکتَّوُِقب ِهِّوَقَو  ِِبلاغلا  َكِْدنُِجب  ُهْدِّیأَو  ِزیزَْعلا  َكِرْـصَِنب  ُهْرُْـصناَو  ِهیف ، َناک  ْنَم  ُماُری  يذَّلا ال  َکِفَنَک  یف  ُْهلَعْجاَو  ِِهب ، ُهَْتنَمآ  ْنَم  ُلَذُْخی  يذَّلا ال 
َْقتَفلا ِِهب  ُْقتْراَو  َعْدَّصلا  ِِهب  ْبَعْشا  َّمُهَّللَا  ًاّفَح . ِۀَِکئالْملِاب  ُهَّفُحَو  َۀَنیـصَْحلا  َکَعْرِد  ُهِْسْبلأَو  ُهاداع  ْنَم  ِداعَو  ُهالاو  ْنَم  ِلاَوو  َِکتَِکئالَِمب  ُْهفِدْرأَو 

َُهل َبَصَن  ْنَم  ْمِْدمَدَو  ِهیلِذاخ  ْلُذْخاَو  ِهیرِصان  ِّوَقَو  ِبْعُّرلِاب  ُهْرُْصناَو  ِرْصَّنلِاب  ُهْدِّیأَو  َضْرْألا  ِِهئاِقب  ِلوُِطب  ْنِّیَزَو  َلْدَْعلا  ِِهب  ْرِهْظأَو  َرْوَجلا  ِِهب  ِْتمأَو 
ِِهب ْلِّلَذَو  ِلِطاْبلا ، َۀَیِّوَقُمَو  ِۀَّنُّسلا  َۀَتیمُمَو  ِعَدـِْبلا  َۀَـعِراشَو  ِۀـَلالَّضلا  َسُوُؤر  ِِهب  ْمِْصقاَو  ُهَِمئاعَدَو ، ُهَدَـمَعَو  ِْرفُْکلا  َةَِربابَج  ِِهب  ُْلْتقاَو  ُهَّشَغ  ْنَم  ْرِّمَدَو 
الَو ًاراّیَد  ْمُْهنِم  َعَدـَت  یّتَح ال  اِهلَبَجَو  اِهلْهَـسَو  اهِرَْحبَو  اهَِّربَو  اِهبِراغَمَو  ِضْرْألا  ِقِراـشَم  یف  َنیدِْـحلُْملا  َعیمَجَو  َنیِرفاـْکلا  ِِهب  ِْربأَو  َنیِراـّبَْجلا 
ِِهب ْدِّدَجَو  َنیِِّیبَّنلا  ِمْکُح  َسِرادَو  َنیلَسْرُْملا  َنَنُس  ِِهب  ِیْحأَو  َنینِمْؤُْملا  ِِهب  َّزِعأَو  َكَدابِع  ْمُْهنِم  ِفْشاَو  َكَدِالب  ْمُْهنِم  ْرِّهَط  َّمُهَّللَا  ًاراثآ . ْمَُهل  َیِْقُبت 

یّتَحَو ُهَعَم  َۀَعِْدب  الَو  ِهیف  َجَوِع  ًاحیحَـص ال  ًاضْحَم  ًاّضَغ  ًادیدَج  ِْهیَدَـی  یلَعَو  ِِهب  َکَنید  َدـیُعت  یّتَح  َکِمْکُح  ْنِم  َلِّدـُبَو  َِکنید  ْنِم  یحَْتما  اَم 
ُهَْتیَفَطْـصاَو َکِسْفَِنل  ُهَتْـصَلْخَتْسا  يذَّلا  َكُْدبَع  ُهَّنإَف  ِلْدَْعلا ، َلوُهْجَمَو  ِّقَْحلا  َِدقاعَم  ِِهب  َحِـضُوتَو  ِْرفُْکلا  َنارین  ِِهب  َئِفُْطتَو  ِرْوَْجلا  َمَلُظ  ِِهلْدَِـعب  َریُنت 

ِلُولُح َمْوَیَو  ِۀَمایِقلا  َمْوَی  َُهل  ُدَهْشَن  اَّنإَف  َّمُهَّللَا  ِسَنَّدلا . َنِم  ُهَتْمَّلَسَو  ِسْجِّرلا  َنِم  ُهَتْرَّهَطَو  ِبُویُعلا  َنِم  ُهَتْأََّربَو  ِبُونُّذلا  َنِم  ُهَتْمَـصَعَو  َِکْبیَغ  یلَع 
ْرِّیَُغی َْملَو  ًۀَضیرَف  ََکل  ْلِّدَُبی  َْملَو  ًۀَمْرُح  ََکل  ِْکتْهَی  َْملَو  ًۀَعاط  ََکل  ْعِّیَُـضی  َْملَو  ًۀَیِـصْعَم  ْبِکَتْرَی  َْملَو  ًابْوَح  یتأ  الَو  ًاْبنَذ  ِْبنُْذی  َْمل  ُهَّنأ  ِۀَّماَّطلا 

ام ِِهتَّیِعَر  ِعیمَجَو  ِِهتَُّماَو  ِِهتَّیِّرُذَو  ِهِدـَلَوَو  ِِهلْهَاَو  ِهِسْفَن  یف  ِهِطْعَا  َّمُهَّللَا  ُّیِکَّزلا . ُّیِـضَّرلا  ُّیِقَّنلا  ُّیِقَّتلا  ُرِهاَّطلا  يِدَـتْهُْملا  يِداْهلا  ُهَّنأَو  ًۀَعیرَـش ، ََکل 
َِبْلغَتَو ٍمْکُح  ِّلُک  یلَع  ُهَمْکُح  َيِرُْجت  یّتَح  اِهلیلَذَو  اهِزیزَعَو  اهِدـیَعبَو  اِهبیرَق  اهِّلُک  ِتاـکَلْمُْملا  َکـُْلم  َُهل  ُعَمَْجتَو  ُهَسْفَن  ِِهب  ُّرُـسَتَو  ُهَْنیَع  ِِهب  ُّرُِقت 
یلاَّتلا اَِهب  ُقَْحْلیَو  یلاْغلا  اَْهَیِلا  ُعِجْرَی  یتَّلا  یطْـسُْولا  َۀَقیرَّطلاَو  یمْظُْعلا  َۀَّجَحَْملاَو  يدُْهلا  َجاْهنِم  ِْهیَدَـی  یلَع  اِنب  ُْکلْـسا  َّمُهَّللَا  ٍلِطاب . َّلُک  ِهِّقَِحب 

یّتَح ِِهتَحَصانُِمب  َكاضِر  َنیِبلاَّطلا  ُهَعَم  َنیِرباَّصلا  ِهِْرمِأب  َنیِماَّوَْقلا  ِِهبْزِح  یف  اْنلَعْجاَو  ِِهتََعباتُِمب  اْنیَلَع  ُْنْنماَو  ِِهتَعَیاشُم  یلَع  اْنتِّبَثَو  ِِهتَعاط  یلَع  انِّوَقَو 
َدِمَتْعَن یّتَح ال  ٍۀَعْمُسَو  ٍءایِرَو  ٍۀَْهبُشَو  ٍّکَش  ِّلُک  ْنِم  ًاِصلاخ  اَنل  َِکلذ  ْلَعْجاَو  َّمُهَّللَا  ِِهناْطلُس . ِۀَیِّوَقُمَو  ِِهناوْعأَو  ِهِراْصنأ  یف  ِۀَمایِقلا  َمْوَی  انَرُـشَْحت 

ِِهب ُرِـصَْتنَت  ْنَّمِم  اْنلَعْجاَو  ِةَْرتَْفلاَو  ِلَسَْکلاَو  ِۀَمْأَّسلا  َنِم  انْذِـعأَو  ُهَعَم ، ِۀَّنَْجلا  یف  انَلَعَْجتَو  ُهَّلَحَم  انَّلُِحت  یّتَحَو  َکَهْجَو  َّالإ  ِِهب  َُبلْطَن  الَو  َكَْریَغ  ِِهب 
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ِۀَِّمئَْألاَو ِهِدْهَع  ِةالُو  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ٌریثَک . اْنیَلَع  َوُهَو  ٌریسَی  َْکیَلَع  انَْریَغ  اِنب  ََکلاْدِبتْسا  َّنِاَف  انَْریَغ  اِنب  ْلِْدبَتْسَت  الَو  َکِِّیلَو  َرْصَن  ِِهب  ُّزُِعتَو  َِکنیِِدل 
ًاناوْعَا ْمَُهل  اْنلَعْجاَو  ْمُهَِمئاعَد  ْتِّبَثَو  ْمَُهل  َكِْرمأ  ْنِم  ْمِْهَیِلا  َتْدَنْـسأ  ام  ْمَُهل  ْمِّمَتَو  ْمُهَرْـصَن  َّزِعأَو  ْمِِهلاـجآ  یف  ْدِزَو  ْمَُهلاـمآ  ْمُهْغَِّلبَو  ِهِدـَْعب  ْنِم 

َكِدابِع ْنِم  َُکتَِـصلاخَو  َكِْرمأ  ُةالُوَو  َِکنید  ُِمئاعَدَو  َكِدـیِحَْوت  ُناکْرَاَو  َکِْملِع  ُناّزُخَو  َِکتاِملَک  ُنِداـعَم  ْمُهَّنِاَـف  ًاراـْصنأ  َکـِنید  یلَعَو 
 - نانجلا حیتافم  ُُهتاکََربَو . ِهَّللا  ُۀَـمْحَرَو  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َکِِّیبَن  ِدالْوأ  ُةَْوفَـصَو  َِکئاِیلْوأ  ُِلئالَـسَو  َكُؤاِیلْوأَو  َکِْقلَخ  ْنِم  َُکتَْوفَـصَو 

، نامَّزلا َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  يوضر  رّهطم  مرح  رد  هجرف  هَّللا  لّجع  رمالا  بحاص  ترایز  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  ناـمز  ماـما  ياـعد 
، ِّناْجلاَو ِْسنِْالا  َمامإ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِناهُْربلا ، َعِطاق  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِنآرُْقلا ، َکیرَـش  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  نامْحَّرلا ، َۀَفیلَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
رد جرف  ءاـعد  ص243  نیحلاصلا ، ءایـض  ُهتاکََربَو . ِهَّللا  ُۀَـمْحَرَو  َنیموُصْعَملا  َنیرِهاَّطلا  َكِدادْـجأَو  َنیبِّیَّطلا ، َِکئابآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمـالَّسلا 

، ُهَجَرَف اِهب  ُلِّجَُعت  ًۀَِیقاب ، ًۀَیِمان  ًةالَص  َکِْقلَخ ، یف  ِِمئاْقلاَو  َکِِّیلَوَو  َِکتَّجُح  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  الوم  ترایز 
ص517 تارایزلا ، لماک  ِةَرِخْآلاَو . اْینُّدلا  یف  ُهَعَم  اُنلَعَْجتَو  اِهب ، ُهُرُْصنَتَو 

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 ،
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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 
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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